OPENBARING LES 1  JOHANNES GETUIGT VAN EEN
VERHEERLIJKTE CHRISTUS
OPENBARING 1:1-20

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen ondanks moeilijkheden bemoedigd worden dat Jezus Christus
trouw blijft aan Zijn Gemeente.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:
Te beschrijven wat de Gemeente en de apostel Johannes ervoeren.
De eigenschappen van de Mensenzoon in het visioen van Johannes op te sommen.
Te verklaren waarom Jezus Christus’ boodschap aan Johannes en de zeven gemeenten in Asia werd
geschreven.

MEMORIEVERS
Openbaring 1:17b-18

“Wees niet bang! Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de levende! Ik was dood, maar
nu leef ik voor altijd, voor eeuwig. Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.”





Wacht naarstig op Jezus’ terugkeer.
Onderwerp je aan Jezus Christus die regeert als Koning en Heer over het gehele universum.
Wees bemoedigd dat Christus Zijn volk blijft liefhebben en voorzien.

VOLGENDE WEEK

JOHANNES ZIET HET WAARDIGE LAM
Lees 5:1-14

OPENBARING LES 1 JOHANNES GETUIGT VAN EEN VERHEERLIJKTE CHRISTUS

TOEPASSINGEN
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ACHTERGROND

Christus’ openbaring ingeleid (Openbaring 1:1-3)
De discipel Johannes had een speciale plaats in het hart van Jezus. Hij had veel met Hem gewandeld en gepraat
hier op aarde en wordt in de Evangeliën verschillende keren beschreven als de discipel die de Here liefhad
(Joh.13:23; 20:2; 21:7,20). In het Evangelie van Johannes zien we veel van deze speciale relatie wanneer
Johannes (samen met drie anderen) onder de discipelen verkozen werd om getuige te zijn van de verheerlijking
van Jezus op de berg (Matt.17:1-13) en zelfs om Hem net voor Zijn dood te vergezellen in de tuin van
Gethsémané terwijl Hij bad (Matt.26:37). Vele jaren zijn nu voorbij gegaan sinds de dood en opstanding van de
Here Jezus en Johannes blijft trouw zijn Heer volgen (Joh.19:35; 21:24; 1 Joh.1:2; 4:14). Johannes is nu zelfs zijn
oudere dagen al lijdend aan het doorbrengen omwille van zijn getuigenis van Christus (1:9). Doordat hij het
onderwijs en de wonderen van Jezus van dichtbij had kunnen mee volgen, is Johannes nu een trouwe getuige
van Gods Woord en Zijn Zoon Jezus Christus (Op.1:2). Met dit allemaal in gedachten is het haast
vanzelfsprekend dat Jezus nu net hem, Zijn geliefde vriend en discipel, verkiest om deze openbaring van de
komende dingen bekend te maken.
Johannes begint het weergeven van deze openbaring met een erg informatieve inleiding en vermaning. Deze
brief is de openbaring die God heeft gegeven aan Zijn Zoon Jezus betreffende de dingen die in de toekomst nog
staan te gebeuren. Christus, die reeds gekruisigd en opgestaan was, zit nu op Zijn plaats bij de Vader in de
hemel (Heb.1:3). Het eerste bewijs dat de Vader het gehoorzaam leven van Zijn Zoon behaagde was Zijn
opstanding; het tweede de hemelvaart en het derde was het sturen van de Heilige Geest. Doordat Hij Zijn
Vader op elk mogelijke manier had behaagd, had God Jezus nu een openbaring gegeven om bekend te maken
aan Zijn dienaren op aarde. Jezus had Zijn geliefde vriend Johannes gekozen om deze boodschap aan Zijn volk
te delen. Na deze boodschap door een engel van de Heer te hebben ontvangen, schreef Johannes trouw op
wat hij over de verrezen Christus had gehoord en gezien. Omdat de gebeurtenissen die hierin beschreven staan
spoedig zullen plaatsvinden, vermaant Johannes anderen die Christus volgen om deze woorden luidop te lezen,
er gehoor naar te geven en ze te bewaren tot de wederkomst van Christus. De wetenschap dat de
gebeurtenissen die worden weergegeven in het boek Openbaring spoedig zullen plaatsvinden zou iedere
Christen moeten motiveren (zowel nu als toen) om voor de Heer een heilig en gehoorzaam leven te leiden
(2Pet.3:14). Degenen die gehoorzaam zijn aan zulk een waarschuwing worden in de ogen van God als gezegend
aanschouwd.
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De context geeft aan dat we in het jaar 96n.C. zitten, tijdens de regeerperiode van Domitianus van Rome. De
Gemeente onderging in deze periode een grote vervolging. Johannes was verbannen naar een eiland dat
gekend stond als Patmos (Op.1:9), op zijn minst was er al één gelovige gestorven als martelaar (2:13) en waren
er meerdere tekenen van vervolging te zien aan de horizon (2:10). Ondanks deze vervolging groeide de
Gemeente verder en verspreidde ze zich op een snel tempo doorheen de provincie Asia (niet beperkt tot de
steden die genoemd worden in Openbaring). Het is aan deze lijdende gemeente in Asia dat het boek
Openbaring is geschreven (1:4). Dit getuigenis over de komende heerlijkheid van Jezus Christus werd
opgeschreven en de wereld in gestuurd door de apostel Johannes om Zijn lijdende gemeente aan te moedigen
om te volharden te midden van deze vervolging. Hun harten en gedachten werden bepaald bij de bevestigende
waarheid dat Christus op een dag zal komen en voor eens en altijd zal overwinnen, regeren en de zijnen tot
Zichzelf nemen.
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Bij het benaderen van het boek Openbaring komen we aan bij het laatste hoofdstuk uit Gods
verlossingsverhaal dat ons vertelt hoe alles eindigt. Van in het Oude Testament tot aan dit punt hebben we
God Zijn verlossingsplan zien uitwerken doorheen Adam, de aartsvaders, de profeten en uiteindelijk Zijn
geliefde Zoon Jezus Christus. Nu dat we aan het einde van dit verlossingsplan zijn geraakt, zien we deze Jezus
weer opnieuw. Eigenlijk is het deze Jezus die het centrale thema vormt van het gehele boek. Het boek
Openbaring onthult bovenal de majesteit en glorie van de Here Jezus. Doorheen het boek Mattheüs lezen we
van Zijn geboorte als de Zoon van David, Zijn onderwijs en onderwijs, terwijl Hij hier op aarde verbleef en
evenzeer Zijn dood en opstanding. Al deze dingen bevestigen Zijn goddelijkheid en dat Hij de Messias is. Maar
waar het boek Mattheüs Christus presenteerde in Zijn eerste nederige komst, geeft het boek Openbaring Hem
nu in Zijn tweede komst hoog en verheven weer. Ieder visioen en beschrijving van Hem in het boek Openbaring
is vol van majesteit, macht en glorie. In dit boek worden de hemelen geopend en kunnen de lezers net zoals
Stefanus (Hand.7:56) vooruitziende beelden zien van de opgestane verheerlijkte Zoon van God.

Christus die verheerlijkt hoort te worden onder de zeven gemeenten te Asia (Openbaring 1:4-8)
Na de verzen 1-3 gaat Johannes verder met het uitbreiden van de inleiding van zijn brief. Het is in deze
uitbreiding dat we aanwijzingen vinden over de verdere inhoud van de brief. Dat Johannes zo uitbreidt over de
rol van Jezus in 1:5-6 suggereert de centrale plaats die Christus inneemt in dit boek en in de eindtijd. Een deel
van die rol zal bestaan uit het meedelen van genade en vrede aan de zeven gemeenten van de Romeinse
provincie Asia. Johannes herkende hier, en ervaarde uit de eerste hand, de vervolging die Gemeente destijds
meemaakte. Omwille van die vervolging begreep de apostel hoe nodig de zegen van zowel genade als vrede
was in moeilijke tijden als deze. Nog interessanter is dat deze zegen van de complete drie-eenheid komt.

Bij het opsommen van drie benamingen van Jezus somt Johannes ook drie daden van Jezus op in verzen 5-6: Hij
heeft ons lief; Hij bevrijdde ons van onze zonden; en Hij maakte ons tot koningen en priesters. Jezus’ liefde
voor ons komt tot uiting in Zijn plaatsvervangende dood zoals in andere Schriftplaatsen in het Nieuwe
Testament is te vinden (Joh.3:16; Rom.5:5-8; Gal.2:20). Deze zekerheid van de liefde van Christus zou de
lijdende gelovigen bemoedigen; Zijn dood geeft ook een voorbeeld aan degenen die geroepen werden om deel
te hebben aan het offer van het Lam in dienst voor Gods missie in de wereld (Op.6:9).
In de verklaring dat Jezus ons tot koningen en priesters heeft gemaakt, herinnert Johannes zijn publiek aan wat
God voor hen bewaard heeft; dat is om vertegenwoordigers en aanbidders te zijn (1:6). Als priesters (een
zinspeling op Gods kostbare bezit in Ex.19:5-6) zullen de volgelingen van Jezus aanbidden (Op.4:10-11, 5:8-10)
en offeren, zowel de geur van gebed (5:8; 8:4) als het offer van hun eigen levens (6:9). Het is niet verrassend
dat Johannes, na te hebben aangehaald dat zijn publiek deel hadden aan het priesterschap, nu pauzeert met
een doxologie van Jezus (1:6). Het plaatsvervangend werk van Jezus voor alle gelovigen gaf dat Johannes
losbarste in lofzang voor de verrezen Christus. Door Zijn daad aan het kruis hadden Johannes en zijn lezers alle
reden om zich te verheugen. Christus’ vergoten bloed had hun uiteindelijk verlost van hun zonden. Nu waren
ze door het offer van Christus door God vergeven zondaren, bevrijd van zonden, dood en hel.
Johannes eindigt zijn groet aan de zeven gemeenten met een bemoedigende belofte (1:7), nog een andere
bevestiging van Gods karakter (1:8). De belofte, dat Jezus komt! Dat Jezus zou terugkomen op de wolken geeft
Daniël 7:13 en dat degenen die Hem doorstoken hebben rouw zullen hebben weerspiegelt Zacharia 12:10.
Geen enkele zekerheid zou de lijdende gelovigen beter hebben bemoedigd dan de wetenschap dat Jezus zal
komen om alles terug recht te zetten en dat de vervolgers van de Gemeente hetgeen ze aan Gods dienaren
hebben aangedaan zullen moeten erkennen. Deze hoop dat Christus op een dag terug zal keren en de
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Johannes geeft hier in vers 5 drie benamingen die weer die de persoon van Jezus beschrijven en in verzen 5-6
drie uiteenzettingen over Zijn werk. Iedere benaming van Jezus in vers 5 geeft een speciale bemoediging aan de
lijdende Gemeente: Jezus had getuigd (en op die manier ook geleden als de doelgroep van Johannes), was uit
de dood verrezen (een belofte van hoop aan dat publiek) en regeert nu (een verzekering tegen hun vervolgers).
Dat Jezus “de Eerstgeborene uit de doden” wordt genoemd wilt niet zeggen dat Hij de eerste was die ooit
verrezen is uit de doden, maar wel dat van al degenen die ooit uit de dood zijn of zullen zijn verrezen Hij de
grootste plaats inneemt. Deze opstanding was vooral relevant voor de christenen die weldra omwille van Zijn
Naam de dood tegemoet zouden treden. Als de “Eerstgeborene was Jezus’ opstanding een garantie dat
degenen die Hem volgden in de dood ook verrezen zouden worden (1 Kor.15:20) – daarom hadden ze niets te
vrezen, zelfs niet de dood (Op.1:17-18). Dat Christus ook heerst over de koningen van de aarde was ook
verfrissend voor de Gemeente. Dit taalgebruik zinspeelt op Psalm 89:27 waar Gods “eerstgeboren zoon”
regeert over “de koningen van de aarde.” Voor de gelovigen die leden onder de vertegenwoordigers van de
machtige Caesar was deze benaming van Jezus inderdaad een grote bemoediging!
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Hij “Die is en Die was en Die komt” omkadert de bron van de gehele zegen (1:4, 8) (en herhaalt Exodus 3:14).
Dit was een punt dat Johannes graag benadrukte door dit gedeelte van het hoofdstuk in te kapselen met deze
zin. “De zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn” verwijst mogelijk naar de zevenvoudige Geest uit Jesaja 11:2 of
een andere analogie voor de Geest van God. De interpretatie laat ons toe om de “zeven Geesten” hier te zien
als de derde persoon van de Drie-eenheid. Als we de zeven Geesten hier lezen als Gods Geest houden de
verzen 4 en 5 een zegening in van de Drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. Ongeacht of Johannes al dan
niet hiernaar verwijst, hij sluit op zijn minst af met Jezus omdat Zijn rol het centrale element is. Uiteindelijk is
het ook net door hun trouw aan Jezus dat de lezers van Johannes tegenstand ondervinden uit de synagoge en
van Rome.

gelovigen mee zal nemen naar de hemel om voor eeuwig in Zijn nabijheid te leven geeft hoop en troost
(Joh.14:1-3; Thess.4:18).

Terwijl hij op de dag des Heren aanbad hoorde Johannes een luide stem hem instrueren: “Wat u ziet, schrijf dat
op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus,
naar Thyatira, naar Sardis, naar Filadelfia en naar Laodicea.” Deze zeven gemeenten werden gekozen omdat ze
in de zeven grootste steden waarin de provincie Asia onderverdeelt was gelegen waren. Johannes moest de
openbaring van Jezus Christus op een strategische wijze bezorgen aan deze gemeenten, omdat dit zou zorgen
voor een snelle en efficiënte verspreiding van de boodschap. Toen Johannes zich omkeerde en een stem “als
van een bazuin” hoorde, zag hij ook “zeven gouden kandelaren” (1:12), die in vers 20 benoemt worden als de
zeven gemeenten. Deze kandelaren waren van goud, omdat goud het meest kostbare metaal was. De
Gemeente is voor God de meest prachtige en waardevolle entiteit op aarde – zo waardevol dat Jezus bereid
was om het te kopen met Zijn eigen bloed (Hand.20:28). Terwijl dit wezenlijke gemeenten waren op echte
locaties, staan de zeven kandelaren symbool voor de soorten gemeenten doorheen de gehele
kerkgeschiedenis.
In het midden van de gouden kandelaren zag Johannes “Iemand Die op de Zoon des mensen leek” (1:13). Dit is
niemand anders dan de verheerlijkte Heer van de Gemeente, Jezus Christus. Wat het meest van belang is hier
is dat Jezus verschijnt tussen de kandelaren (1:12-13; 2:1). Omdat Christus deze kandelaren uitlegt als zijnde de
Gemeente in haar volheid (1:20), is Zijn verschijning in het visioen tussen de kandelaren een belangrijke
bemoediging voor degenen die leden omwille van Zijn Naam. De bemoediging zit in het feit dat Hij hun niet
verlaten heeft. Hij is trouw gebleven aan Zijn belofte die Hij maakte in het Evangelie naar Mattheüs: “Ik ben
met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld” (Matth.28:20; Heb.13:5).
Het eerste wat Johannes meedeelde was dat Christus gekleed was “in een gewaad tot op de voeten, en op de
borst omgord met een gouden gordel” (1:13b). Het gewaad en de gordel verwijzen terug naar de hogepriester
in de tempel in het Oude Testament (Ex.28:4; 39:29; Lev.8:7) en suggereert dat Jezus de Hogepriester is van
Zijn volk (Rom.8:33-34). De wetenschap dat hun Hogepriester zich medelevend begaf in hun midden om hun te
beschermen en verzorgen gaf extra hoop en troost aan de vervolgde gemeenten.
De rest van Johannes’ visioen van de Mensenzoon licht de goddelijkheid van de verrezen Christus toe, waarvan
veel was voorzegd in het boek Daniël. Daniël 7:13-14 verwijst naar een figuur die lijkt op een “zoon des
mensen” die zou regeren als Gods vertegenwoordiger. De haren als wol en vergelijking met witte sneeuw
(1:14) zinspeelt op God zelf, de “Oude van Dagen” uit hetzelfde gedeelte in Daniël. De stem “als het geluid van
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Christus voorzien (Openbaring 1:9-16)
Onmiddellijk na zijn groeten aan de zeven gemeenten begint Johannes met het beschrijven van zijn visioen van
de verrezen Christus. Hier identificeert de apostel zichzelf nederig als iemand die het lijden van de Gemeente
op dat moment deelde. Dit lijden kwam hun door hun getuigenis van Jezus toe, want omwille van die reden
was het christendom binnen het Romeinse Rijk een gehate en verachte religieuze sekte geworden. Dat
Johannes deel had aan het lijden is duidelijk in het feit dat hij op het eiland Patmos verbleef (1:9), een schraal
eiland dat door het Romeinse Rijk enkel gebruikt werd om bannelingen te huisvesten. De leiders uit Johannes’
gemeenschap hadden hem verstoten uit alles wat hem bekend was, maar toch behield de oude profeet zijn
grootste zekerheid: God blijft soeverein in de beproevingen (1:8), en net zoals hij leed met Christus zou hij ook
met Hem regeren (Rom.8:17; 2 Tim.2:12). Als hij samen met zijn medegelovigen deel had aan het lijden van
Christus, zou hij ook in de volharding van Christus en Zijn Koninkrijk delen, zegt dit gedeelte (1:9).
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Aan het einde bevestigd Johannes nogmaals dat de gehele geschiedenis in de handen van de Heer is – zowel
de toekomst als het heden (1:8). Zijn volk moeten dus niet vrezen dat er ook maar iets zal gebeuren dat buiten
Gods plan valt. Hun God is “de Alfa en de Omega” een benaming die zinspeelt op het boek Jesaja waar God
wordt aangegeven als de Eerste en de Laatste (Jes.41:4; 44:6; 48:12). Net als “Die is en Die was en Die komt”, is
voor God de gehele geschiedenis van begin tot aan het einde hetzelfde. God is niet enkel Heer over de tijd,
maar regeert ook over het universum: Hij is “de Almachtige”, in dit boek een gebruikelijke naam voor God (1:8;
4:8; 11:17; 15:3; 16:7, 14; 19:6, 15; 21:22). Voor de christenen die leden onder Caesar, de keizer, was de
wetenschap dat ze “de Almachtige” dienden iets wat hun kracht verleende. Caesar mag dan wel zijn rijk voor
een bepaalde periode hier op aarde regeren, maar God regeert zowel de wereld als haar verloop in de
geschiedenis.

vele wateren” (1:15; 19:6) verwijst naar de stem van God zelf als vele wateren in Ezechiël 1:24; 43:2. Het punt
van Jezus’ vlammende ogen, witte haar en bronzen voeten (1:14-15) was dat Hij licht of vuur straalde – enorm
gelijkaardig aan vele andere visioenen van God in de Bijbel (Ez.1:27; Dan.7:9-10; Op.21:33; 22:5). Om die reden
kon Johannes zijn gezicht enkel beschrijven “zoals de zon schijnt in haar kracht” (1:16c). Johannes’ visioen van
de verheerlijkte Heer van de Gemeente bereikte haar hoogtepunt in deze beschrijving van de stralende
heerlijkheid van Zijn gezicht. De verschijning van Jezus in Zijn verheerlijkte staat was van groot belang voor
christenen van eender welke afkomst. De verrezen Heer is machtig, zelfs goddelijk en kan Zijn volk daarom
beschermen en kracht geven voor hun vervolgers. Dit is duidelijk in het zwaard dat uit Zijn mond kwam (1:16b)
en dat Hij in Zijn rechterhand zeven sterren vasthoudt (of boodschappers/leiders van de Gemeente) (1:16a,
20a). Het doel van Jezus’ omschrijving was niet om aan de gemeenten Zijn voorkomen mee te delen, maar om
Zijn macht te verkondigen. Hij was de regerende Heer van het universum, Degene met de macht over leven en
dood (1:18). Johannes schreef naar de vervolgde christenen om hen eraan te herinneren dat God groter dan
hun verzoekingen was.

De hele boodschap van 1:18 heeft ook betrekking op Jezus’ overwinning van de dood. In de Bijbel en Joodse
traditie is God de “Levende.” Jezus wordt hier specifiek de “Levende” genoemd omdat Hij, ondanks dat Hij
stierf, Hij voor eeuwig leeft. Paulus schreef zelfs dat “Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft.
De dood heerst niet meer over Hem” (Rom.6:9). Door uit de dood op te staan garandeerde Jezus eeuwig leven
aan al Zijn volgelingen, ook al zagen ze omwille van Zijn naam de dood in de ogen (20:4). Omdat Christus nu
“altijd leeft om voor hen (Zijn volk) te pleiten,” “kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan”
(Heb.7:25). Ondanks zijn zondigheid in de aanwezigheid van de glorieuze hemelse Heer had Johannes (en al
degenen die in Hem geloofden) niets te vrezen, omdat diezelfde Heer de straf voor zijn zonden had betaald
met Zijn dood en verrezen was om nu voor eeuwig zijn advocaat te zijn.
Door Zijn overwinning over de dood heeft Jezus ook “de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf”
(Op.1:18). Dat Jezus de sleutels van het dodenrijk bezit geeft aan dat Hij alle macht heeft over de dood. Het
zien van zulk een visioen van Christus moet voor Johannes en de Gemeente in de eerste eeuw van grote
waarde zijn geweest. In de oude paleizen destijds waren degenen die de sleutels in handen hadden voorname
gezagsdragers die konden bepalen of mensen al dan niet in de aanwezigheid van de koning mocht vertoeven.
Christus heeft op gelijkaardige wijze het gezag om te beslissen wie sterft en wie leeft; Hij regeert over leven en
dood. Door dit te bevatten hadden Johannes en al de verlosten niets te vrezen, omdat Christus hun al van de
dood en het dodenrijk had bevrijd door Zijn eigen dood. Wetende dat Christus gezag heeft over de dood gaf
aan hen die tot de Gemeente behoren rust en zekerheid, omdat gelovigen niets meer te vrezen hebben.
Aan het eind van het visioen wordt aan Johannes een herinnering gegeven van Zijn goddelijkheid. Op het
eerdere gebod van Christus om te schrijven (Op.1:11), wordt nu verder gegaan en aan Johannes wordt
gevraagd om drie aspecten op te schrijven. Als eerst “wat u (Johannes) hebt gezien”, het visioen dat hij dus net
al gezien en opgeschreven had in verzen 10-16. Ten tweede “wat is”, wat een verwijzing is naar de brieven naar
de zeven gemeenten die de toestand van de gemeenten weergaf. En als laatst moest Johannes opschrijven
“wat hierna zal geschieden”, de profetische openbaring van de toekomstige dingen die zich ontvouwden in
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Allereerst noemt Jezus Zichzelf “Ik ben” – de verbondsnaam van God (Ex.3:14). Het was met deze naam dat Hij
de bevreesde discipelen die Hem op het meer van Galilea zagen lopen geruststelde (Mattheüs. 14:27). Daarna
noemt Jezus Zichzelf “de Eerste en de Laatste” wat nog een andere benaming is die in het Oude Testament
gebruikt wordt voor God (Jes.44:6; 48:12). Deze benaming bevestigd opnieuw aan Johannes en zijn lezers de
goddelijkheid van Christus. Afgeleid van deze naam is het feit dat Jezus al bestond voor alle dingen er waren en
zal blijven bestaan tot in de eeuwigheid. Jezus is veel groter en hoger verheven dan eender welke valse god van
de omliggende volkeren. Wanneer deze allen zijn gekomen en gegaan, zal enkel Hij nog overblijven.

5

©2013 Kinder- en jeugdwerk Ebenhout. Met toestemming vertaald en aangepast uit Generations of Grace, © 2011 Grace Community Church. Alle rechten voorbehouden.

Christus’ boodschap (Openbaring 1:17-20)
Terwijl het vooruitzicht van Christus bemoedigend zal zijn geweest voor de gemeenten, was Zijn boodschap van
nog groter belang. Op een wijze gelijk aan zijn ervaring met de verheerlijking van Jezus op de berg (cf. Matt.7:6)
werd Johannes opnieuw met schrik overweldigd bij de verschijning van Christus’ glorie en viel hij “als dood aan
Zijn voeten” (1:17). Jezus “legde Zijn rechterhand op” Johannes en sprak tot de bange apostel de rustgevende
woorden “wees niet bevreesd” (1:17). Overweldigd door de glorie en majesteit van Christus kon Johannes rust
vinden in de zekerheid van Gods genadevolle liefde en barmhartige vergeving. Deze rustgevende boodschap en
zekerheid die Jezus gaf is gebaseerd op zowel wie Hij is en het gezag dat Hij bezit.

komende visioenen. Christus sluit hier het visioen met Zijn geliefde volgeling door hem te herinneren aan zijn
plicht, om de waarheid die hij had geleerd door de visioenen, door te geven.
Conclusie
In het boek Openbaring heeft Christus Zijn Gemeente een erg bemoedigende, maar ook ontnuchterende
boodschap gegeven. Doordat de apostel Johannes deze openbaring trouw heeft opgeschreven heeft de
vervolgde Gemeente uit die tijd veel rust en zekerheid mogen ontvangen in het feit dat Christus, hun Messias,
nu verheerlijkt is. Terwijl ze tegenstand ondervonden, of zelfs de dood door de hand van Caesar, werden ze
bemoedigd in het feit dat Christus nog steeds leeft en regeert met Zijn Vader. Hij heeft de dood overwonnen
door Zijn leven te geven voor de zonden van mensen. Nu de dood verslagen is blijft enkel de uiteindelijke dag
over dat Hij voor de zijnen zal terugkeren. “Maar die dag en dat moment is aan niemand bekend” (Mc.13:3237; 1 Thess.5:2). Om die reden roept Christus allen uit die tijd op om op Hem te wachten, wat zelfs de dag zelf
kan betekenen. De terugkeer van Jezus zal uiteindelijk een einde brengen aan de rebellie van mensen – een
gelukkig einde voor Gods volk, maar een tragisch einde voor allen die er voor kiezen om Hem te verwerpen.
Omdat deze specifieke tijd onbekend en dichtbij is, mag niemand zijn bekering uitstellen. Er is nooit een goede
gelegenheid voor de christenen om zich te hechten aan wereldse bezittingen of voorkomens, omdat Christus
op eender welk moment kan terugkeren om rekenschap te vragen voor onze keuzes.

Entiteit
Huisvesten

Overeenkomst, overeenstemming.
Iemand die verstoten of verbannen is.
Het nagaan van de invloed van een tekst in het algemeen bij een vergelijkende
literatuurstudie.
Iets dat een wezenlijk bestaan heeft.
Een onderdak bezorgen.
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Analogie
Banneling
Doxologie
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MOEILIJKE WOORDEN

BIJBELLES
INLEIDING
Heb jij ooit in een moeilijke situatie gezeten of door een beproeving gegaan? Zo ja, dan weet je dat het
belangrijk is om liefdevolle ouders dichtbij te hebben. Het hebben van geliefden kan heel bemoedigend zijn in
moeilijke omstandigheden. Naast onze ouders is er iemand anders die dichtbij is. Deze persoon is niemand
minder dan Jezus Christus. Voor gelovigen is de Verlosser altijd aanwezig, ongeacht de situatie. In de les
vandaag zien we dat deze waarheid de vroege gemeente reden gaf om bemoedigt te zijn. Terwijl ze vervolgd
werden, zond Christus Zijn kinderen een openbaring en vertelde hen van dingen die in de toekomst zouden
gebeuren. Volgens deze openbaring zou Christus tot het eind bij hen zijn.

7
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wie kiest Christus om Zijn openbaring te geven?
Christus had van Zijn Vader een openbaring gekregen om aan de gemeente te geven. De boodschapper
die Jezus koos om Zijn openbaring te geven, was niemand minder dan Zijn geliefde apostel Johannes.
Hem zou de taak toevertrouwd worden van het brengen van deze openbaring van de dingen die
zouden gebeuren aan de kerk. Wie in de toekomst deze openbaring luidop zou lezen, ernaar zou
luisteren en het gehoorzaamt, zou in de ogen van God gezegend geacht worden.
 Wat ervoeren Johannes en de kerkelijke gemeente gedurende deze tijd?
Terwijl hij deze openbaring ontving, leed Johannes gevangenschap op een klein eiland, genaamd
Patmos. Daar hielde de Romeinse overheid hem, omdat hij getuigenis had gegeven van Jezus Christus.
Net als Petrus en Paulus voor hem, leed Johannes voor zijn toewijding aan Christus de Messias. De kerk
ervoer een gelijke vervolging. Net als Stefanus jaren daarvoor, bleef de kerk te maken hebben met de
tegenstand wegens hun trouw aan de Messias. Over de gehele wereld werden gelovigen gehaat voor
het volgen van Jezus Christus.
 Naar waar stuurt de apostel Johannes de openbaring van Jezus Christus?
Terwijl Johannes op de dag des Heren aan het lofprijzen was, hoort Johannes een luide stem die tegen
hem zegt: “Schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: naar Efeze,
naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Filadelfia en naar Laodicea” (1:11). Deze
zeven gemeenten waren gekozen, omdat ze in de zeven belangrijkste steden gelegen waren waarin
Asia verdeeld was. Johannes moest de Openbaring van Jezus Christus strategisch aan de gemeenten
brengen, omdat dit een doeltreffende en snelle manier was om de boodschap te sturen.
 Met welke boodschap groet Johannes de zeven gemeenten?
Aan het begin van de brief stuurt Johannes een zeer bemoedigende groet van God en Jezus zelf. De
Heer God almachtig, de Alfa en Omega wilde dat ze wisten dat Hij nog de eeuwige Soevereine was. Hij
had alles nog in Zijn hand, ongeacht de situatie. Christus wilde dat ze wisten dat Hij van hen hield, Hij
hen van zonde bevrijdt had en hen koningen en priesters voor God maakte. Vanwege Zijn werk aan het
kruis, hadden Johannes en zijn lezers de grootste reden om verheugd te zijn. Het gevloeide bloed van
Christus had hen tenslotte bevrijd van hun zonden. Zij stonden nu als zondaren vergeven voor God,
vrijgemaakt van zonden, dood en hel door het offer van Jezus Christus. Daarbij zou Jezus terugkomen
voor Zijn volgelingen. Geen andere zekerheid zou een betere bemoediging geweest zijn voor de lijdende
gelovigen, dan de wetenschap dat Jezus zou komen om dingen recht te zetten en dat de verdrukkers
van de kerk tot de erkenning zullen komen van het verkeerde dat zij gedaan hebben aan Gods
dienaren. Deze hoop, dat Christus op een dag zal terugkeren en gelovigen mee naar de hemel zal
nemen om voor altijd in Zijn aanwezigheid te zijn, voorzag hen zowel van hoop als wel troost
gedurende hun lijden.
 Wat zag Johannes toen hij zich naar de stem, die sprak, keerde?
Toen Johannes zich keerde naar de stem die was als een bazuin, zag hij een als “de Zoon des mensen”
die te midden van zeven gouden kandelaren was. Dit is niemand anders dan de verheerlijkte Heer van
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
 Christus’ openbaring geïntroduceerd (1:1-3)
 Christus verhoogt onder de zeven gemeente van Asia (1:4-8)
 Christus beoogd (1:9-16)
 Christus’ boodschap (1:17-20)





SAMENVATTING
Voordat God de Bijbel eindigde, verlangde Hij dat er nog een openbaring gegeven werd over de dingen die in
de toekomst zouden plaatsvinden. Degenen uit de vroege gemeenten, die zulk een openbaring ontvingen, zou
zijn boodschap een grote bemoediging zijn tijdens de vervolging. Ondanks hun moeilijke omstandigheden blijft
God over alle dingen de controle houden. Hij is de Almachtige, de Alfa en Omega, het begin en het einde. Zelfs
Christus Zijn Zoon is daar om een bemoediging te geven. Hij die Hem liefheeft en hen bevrijdt heeft van
zonden, blijft bij hen. Dit wordt gezien in het visioen van Johannes van de Mensenzoon. Christus, in Zijn volle
glorie, verschijnt aan de apostel. In deze ontmoeting bevestigd Christus dat Hij de Levende is, die zonde en
dood heeft overwonnen. Johannes schrijft alles wat Christus hem openbaart over de toekomst, getrouw en in
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de gemeente, Jezus Christus. Wat veelbetekenend hier is, is dat Jezus te midden van de kandelaars
verschijnt (1:12-13; 2:1). Aangezien Christus uitlegt dat deze kandelaars zijn als de gemeenten in hun
volheid (1:20), is Zijn verschijning te midden van de kandelaren Jezus aanwezigheid bij Zijn kerk
(Joh.20:19). Dat Jezus in dit visioen aanwezig was bij de kerken, zou een geweldige bemoediging
geweest zijn voor degene die lijden voor Zijn naam. De bemoediging hier is dat Christus hen niet
verlaten had. Hij was getrouw geweest aan Zijn belofte die Hij in het evangelie van Mattheüs gemaakt
had, “En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld” (Matt.28:20; ook Heb.13:5).
Hoe zag de Zoon des mensen er uit in het visioen van Johannes?
De verschijning van Jezus in Zijn verheerlijkte toestand, zou voor iedere Christen van groot belang zijn.
De Een die wij dienen is de Een wiens haar als wit wol is en wiens stem is als geluid van vele wateren.
Alles van Hem, van Zijn vurige ogen tot Zijn bronzen voeten straalde Zijn heerlijkheid af. Dat zulk een
heerlijkheid gezien kon worden, betekende dat de verrezen Heer machtig is, zelfs God zelf en daarom
kan Hij zijn kinderen beschermen en in staat stellen te midden van hun verdrukkers. Dit wordt zichtbaar
bij het zwaard dat uit Zijn mond kwam (1:16b) en dat Hij de zeven sterren in Zijn rechterhand
vasthoudt (of boodschappers/leiders van de kerk) (1:16a, 20a). Het punt van Jezus’ beschrijving hier
was niet om de gemeenten van Zijn verschijning te vertellen, maar om Zijn macht te bekent te maken.
Hij was de heersende Heer van het heelal, de Een met macht over leven en dood (1:18). Johannes
schreef over de vervolgde Christenen, hen eraan herinnerende dat God groter was dan hun
beproevingen.
Hoe reageert de apostel Johannes wanneer hij de Zoon des mensen ziet?
Op een manier gelijk aan zijn ervaring met de heerlijkheid van Jezus op de berg van de verheerlijking
(cf. Matt.17:6), was Johannes weer overweldigd door angst bij de voorstelling van Gods heerlijkheid.
De apostel Johannes schrijft dat hij als dood neerviel voor Zijn magnifieke Verlosser Jezus Christus. En
net als Hij langgelden gedaan had bij de verheerlijking op de berg (Matt.17:7), plaatste Jezus Zijn
rechterhand op Johannes en gaf de bange apostel de bemoedigende woorden “Wees niet bevreesd”
(1:17). Terwijl hij overweldigd is door de glorie en majesteit van Christus, kreeg Johannes de troost in
de zekerheid van Gods genadevolle liefde en barmhartige vergeving.
Hoe laat Christus weten wie Hij is, terwijl Hij troost schenkt aan de apostel Johannes?
Om Johannes te troosten zegt Jezus, “Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood
geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid” (1:17-18). Jezus maakt zichzelf bekend als de Een
die de dood heeft overwonnen. Hoewel Hij aan het kruis stierf, kon het graf Hem niet vasthouden.
Christus, die uit de doden is opgestaan, zal nooit weer sterven. Dus door op te staan uit de dood heeft
Christus niet alleen de dood verslagen, maar garandeerde Hij eeuwig leven aan al Zijn volgelingen, ook
al zagen zij de dood tegemoet vanwege Zijn naam. Dus ondanks Zijn zondeloosheid in de aanwezigheid
van de glorieuze Heer van de hemel, hoefde Johannes niet bang te zijn, omdat dezelfde Heer door Zijn
door de straf voor zijn zonden had gedragen (en voor degene die in Hem geloofden) en opgestaan was
om zijn eeuwige Verlosser te zijn.
Wat zegt de verheerlijkte Christus nu over wat Hij nu in bezit heeft?
Door Zijn overwinning over de dood, houdt Jezus ook de “sleutels van de dood en van het dodenrijk
zelf” in handen (1:18). De mensen in die dagen geloofden dat het dodenrijk (Hades) een Griekse god
was die heerste over het rijk van de dood, “het huis van Hades.” “Dood en Hades” vertegenwoordigen
daarom de macht van de dood voer de schepping. Dat Jezus de sleutel van het dodenrijk had, duidt het
feit aan dat Hij alle macht en gezag voer de dood heeft. Door dit begrepen te hebben, had Johannes
geen angst, evenals al de verlosten, aangezien Christus hem al verlost had van de dood en het
dodenrijk door Zijn eigen dood. Wetende dat Christus gezag heeft over de dood, voorzag grote
zekerheid voor degene van de gemeenten, aangezien gelovigen niet langer een reden hebben om bang
te zijn.

gehoorzaamheid op. Van groot belang is het feit dat Christus spoedig zal komen om alle dingen nieuw te
maken. Wat er nog rest is de openbaring van Jezus Christus zoals we kunnen zien in het laatst vermelde boek
van het Nieuwe Testament.
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Dat Christus stierf, is opgestaan en nu leeft blijft een wonderbare waarheid voor vele Christenen vandaag.
Ieder van ons zou dankbaar moeten zijn dat Christus ons heeft vrijgemaakt van onze zonden door Zijn bloed en
dat Hij zijn gemeente blijft liefhebben en er zorg voor draagt. Nu dat de dood is verslagen, is de laatste dag dat
Hij voor de Zijnen zal terugkomen, alles wat overblijft. Deze tijd komt spoedig en zal onverwacht zijn. Het is om
die reden dat Christus degene oproept om gereed te zijn, want het kan vandaag zijn. Voor degene die niet bij
Gods familie behoren, raakt het moment, om zich naar God te keren, op. Christus zal komen en snel, wanneer
Hij komt terwijl men Hem nog afwijst, zal hun einde tragisch zijn. Omdat die tijd onbekend is en nader, zou
niemand berouw moeten uitstellen.

CRÈCHELES
Toen Johannes een oude man was, kwam hij terecht op het eiland Patmos.
Hij mocht niet meer bij de andere mensen wonen omdat hij hun vertelde over Jezus.
Dat maakte de andere mensen boos en daarom wilden ze hem niet bij hun hebben.
Op een dag liet de Heilige Geest aan Johannes zien wat er in de toekomst ging gebeuren.
Hij liet Johannes dingen zien die hij nog nooit eerder had gezien hier op aarde.

Er klonk een stem als een bazuin die tegen Johannes sprak.
“Schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven kerken in Asia.”
Johannes draaide zich om.
Hij zag iemand die eruitzag als een mens.
Maar hij was niet zomaar een mens, Hij was vlammend en stralend als de zon.
Het was Jezus, Gods Zoon, in al Zijn heerlijkheid.

Maar Jezus legde Zijn rechterhand op het hoofd van Johannes.
“Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik was dood, maar kijk, ik leef, nu en tot in eeuwigheid.”

Alles wat Jezus zei, schreef Johannes op voor de gelovigen van de zeven gemeenten in Asia.
De woorden van Jezus gaven hun rust en kracht.

Alle mensen die in Jezus geloofden en over Hem vertelden werden vervolgd en gevangen genomen.
Soms moesten ze vluchten en soms werden ze zelfs gedood.
Jezus vertelde hun dat ze niet bang moesten zijn van deze slechte mensen.
Ook al zouden de slechte mensen hun doden, dan nog moesten ze geen angst hebben.
Hun grote Redder, Jezus, was veel sterker dan zij.
Jezus had zelfs laten zien dat Hij sterker is dan de dood.
Net zoals Jezus was gestorven en terug levend werd gemaakt door God, beloofde Jezus ook aan de gelovigen
dat wanneer ze dood zouden gaan, terug mochten leven bij Hem.

Dat gaf rust aan alle volgelingen van Jezus!
Jezus leefde nog en zorgde nog steeds voor hen.
De grote Koning die bij God in de hemel alles regeert beloofde dat ze geen bang moesten hebben.
Johannes en de andere gelovigen dankten God en hielden nog meer van Jezus.
Ze bleven andere mensen vertellen over Hem want wat Jezus deed voor zondaren was iets dat iedereen moest
horen.
De slechte mensen bleven hun vervolgen, maar met de woorden van Jezus in hun hart, gingen de christenen
verder met het vertellen van het Goede Nieuws aan andere mensen.
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Ze hadden het helemaal niet gemakkelijk toen.
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Johannes viel als dood voor zijn voeten neer.
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MEMORIEVERS
Op.1:17b-18
Wees niet bang! Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de levende! Ik was dood, maar nu
leef ik voor altijd, voor eeuwig. Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.

Geef elk kind een kopie van het blad “Memorievers.” Laat hen de vier afbeeldingen uitknippen en op volgorde
op elkaar leggen. Maak deze aaneen met nietjes, zodat het een boekje wordt.
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“Wees niet bang” is letterlijk “Stop met bang zijn.” Dit laat Jezus’ medelevende zekerheid aan de doodsbange
apostel zien. Vergelijkende woorden van vertroosting doorheen de Schift zijn Gods woorden aan degene die
overweldigd zijn door Zijn majestueuze aanwezigheid (bv. Gen.15:1; 26:24; Richt.6:23; Matt.14:27). De troost
die Jezus bood was gebaseerd op wie Hij is en het gezag die Hij bezit.
Hij identificeert zich als “Ik ben”, dit is de verbondsnaam van God (cf. Ex.3:14; Matt.14:27). Jezus nam deze
naam aan in Joh.8:58 en was een directe claim naar de Godheid.
Daarna identificeert Hij zich als de “eerste en de laatste,” een titel die gebruikt wordt van God in het Oude
Testament (Jes.44:6; 48:12). Hij zal voor eeuwig bestaan. Jezus’ gebruik van die titel tot Zichzelf is weer een
machtig bewijs van Zijn Godheid.
De derde titel van Zijn Godheid is die van de “Levende” (Joh.1:4; 14:6). Het is ook een titel die doorheen de
Bijbel gebruikt wordt voor God (bv. Joz.3:10; 1 Sam.17:26; Ps.84:3; Matt.16:16; Rom.9:26). God is de Eeuwige,
Zelf bestaande Een.
De, naar het schijnt, tegengestelde verklaring van Christus “Ik was dood, maar nu leef Ik voor altijd,” geeft nog
meer reden tot zekerheid en vertrouwen. Jezus, die niet kon sterven, werd mens en stierf. In Zijn mensheid
stierf Hij, zonder Zijn Godheid te beëindigen. Christus leeft voor altijd in een vereniging van verheerlijkt mens
en Godheid.
Jezus houdt de sleutels van de dood en het dodenrijk. Deze woorden zijn in wezen synoniemen, daarbij is
“dood” de toestand is en het “dodenrijk” de plaats. Het verwijst naar de plaats voor de doden. “Sleutels” duidt
toegang en gezag aan. Jezus heeft het gezag om te bepalen wie dood gaat en wie zal leven; Hij heerst over
leven en dood.
Wetende dat Jezus het gezag over de dood heeft, geeft zekerheid, aangezien gelovigen dit niet langer hoeven
te vrezen (Joh.11:25; 14:19; 2 Kor.5:8; cf. Fil.1:23). Jezus versloeg satan en nam de sleutels van de dood weg
van hem (Heb.2:14-15).
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Print het vers uit en plak het eventueel op stevig papier (ter grootte van 10x13cm). Lees het vers voor en leg
aan de kinderen de betekenis van het vers uit. Geef elk kind het uitgeprinte vers om in hun versmapje (klein
fotomapje) te steken. Kleur eventueel kernwoorden in een bepaalde kleur dat dient als herkenning en om het
aanleren makkelijker te maken.
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MEMORIEVERS
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Visuele hulpmiddelen
Neem de volgende afbeeldingen mee of werkelijke voorwerpen mee: een zwaard, zon, waterval, riem, witte
wol, sterren en sleutels. Vraag de kinderen wat elk voorwerp hen aan herinnert en waar ze aan denken. Leg uit
dat we in de les vandaag zullen leren over Jezus en hoe elk van deze voorwerpen iets over Hem beschrijft.
Waterval
Vind geluiden van een waterval. Het internet of Cd’s met natuur geluiden zijn goede manieren om geluiden van
watervallen te vinden. Speel voor de kinderen een luid gedeelte van vallend water af. Vraag of iemand wel
eens bij een waterval geweest is en gehoord hebben hoe luid een waterval kan zijn.
Angst
Vraag de kinderen waar zij bang voor zijn. Spreek over het donker, onweer, hoogtes of slangen. Vertel hen dat
de grote apostel Johannes, die Openbaring schreef, ook iets had waar hij angstig voor was. Leg de angst van
Johannes uit, toen hij de verhoogde Christus zag. Hij was zo bang dat hij neerviel alsof hij dood was, maar Jezus
vertelde hem om niet bang te zijn. Vraag de kinderen hoe hun mama of papa hen kalmeert wanneer ze bang
zijn. Jezus troostte Johannes door uit te leggen dat hij veilig was. Deze bespreking kan gebruikt worden om uit
te leggen hoe de woorden van Jezus een bemoediging zou zijn geweest voor de mensen die op dat moment
vervolgd werden.
Bemoediging
Spreek met de kinderen over de verschillende manieren dat ze bemoedigd kunnen worden. Sommige zullen
zeggen dat een vriendelijk woord bemoedigend is, anderen zullen een knuffel zeggen. Leg aan de kinderen uit
dat in de angst van Johannes en in de vervolging van de gemeente, bemoediging nodig was. Vraag de kinderen
hoe Jezus’ handelingen en woorden voor beide een bemoediging geweest zou kunnen zijn.
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Moeilijke begrippen
 Profetie: God gaf de mens die profeten genoemd worden de speciale bekwaamheid om te vertellen
wat er in de toekomst zou gebeuren. Een profetie was Gods boodschap over de toekomst. Profetieën
verteld over de toekomst voordat ze gebeurden, maar hun doel was om een heilig leven aan te
moedigen. Leg uit dat de weerman probeert om het weer te voorspellen, maar dat hij niet altijd juist
is. Gods profeten waren altijd juist over de toekomst. Vraag de kinderen hoe zij zich zouden gedragen
als jij hen vertelde dat er tussen de Bijbelles en het knutselwerkje gratis ijs buiten te krijgen zou zijn.
Ze zouden er naar uit kijken en opgewonden zijn. Het zou hun idee en hun gedrag van het overgaan
naar het knutselwerkje veranderen. Op dezelfde wijze waren profetieën bedoeld om Christenen te
bemoedigen of te motiveren om nu voor Christus te leven. Profetie is bedoeld om het Christenleven
te veranderen.
 Symboliek: Een symbool is een voorwerp wat gebruikt wordt om een idee, persoon of gebeurtenis te
vertegenwoordigen. De vlag van België is bijvoorbeeld een symbool voor ons land. Een “+” is het
symbool voor op te tellen. Het boek Openbaring gebruikt vaak symbolen om ons te helpen
voorstellen waar het over spreekt. Symbolen staan ergens anders voor. Teken een muzieknoot op het
bord. Vraag de kinderen wat dit symbool voorstelt. Leg uit dat de noot geen muziek is, het
vertegenwoordigt alleen de muziek.
 Openbaring: Openbaring betekend iets blootleggen of vertegenwoordigen wat verborgen was. Het
kan iemand iets vertellen of laten zien wat ze daarvoor niet kenden of wisten. Schrijf een eenvoudige
boodschap, zoals “Hallo kinderen!” op het bord en bedek dit. Verwijder dit om de kinderen te laten
zien wat het betekend om iets te onthullen.
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Openbaren
Vele van de kinderen zullen niet begrijpen wat een openbaring is, welke dan hun mogelijkheid om de
openbaring van Jezus Christus in de les vandaag te begrijpen, verhindert. Om dit te illustreren laat je de
kinderen hun ogen sluiten. Terwijl niemand iets kan zien, beschrijf je een bepaald voorwerp (i.e. appel, wiel,
etc.). Vraag de kinderen om naar de beschrijving te luisteren en laat hen om de beurt raden welk voorwerp er
beschreven is. Dit biedt een gelegenheid om de aard van iets openbaren uit te leggen en te vertellen hoe
Johannes zelf een openbaring van Jezus ontving.

Om verschillende aspecten van Jezus’ relatie met de gelovigen te illustreren, kun je de volgende dingen
gebruiken.
 Hij houdt van de gelovige (Hart)
 Hij heeft de gelovigen bevrijdt (Kruis)
 Hij heeft de gelovigen tot koningen en priesters gemaakt (Kroon of een groep mensen)
Om verschillende aspecten van Jezus’ karakter te illustreren, kun je de volgende dingen gebruiken.
 Jezus is het Begin en het Einde (De letters A en Z)
 Jezus is de Levende, die dood was en voor eeuwig leeft (Een leeg graf)
 Jezus heeft de sleutel van de dood (Sleutels)
Tijdslijn
Maak een tijdslijn, zodat de kinderen kunnen conceptualiseren ((iets in duidelijke begrippen of beelden
vastleggen) wat er gebeurt op dat moment en hoeveel tijd er verstreken is nadat Jezus gestorven is. Begin bij
Jezus’ geboorte, om te laten zien hoelang Hij leefde en hoeveel tijd verstreken is sinds Zijn dood. Vermeld ook
wat er met de andere apostelen is gebeurd tot aan dit moment. Deze tijdslijn kan op behangpapier gemaakt
worden en aan de muur in het lokaal gehangen worden.
Een openbaring
Tijdens het lesgeven schrijf je de hoofdpunten van de les met een onzichtbare inkt op papier. Als de les
voortgaat gebruik je stiften die dit onthullen om elk punt te ‘openbaren’. Hierdoor benadruk je het thema van
openbaringen. Onzichtbare stiften kunnen meestal gevonden worden in speelgoed winkels en worden vaak
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Lesondersteuning
Tijdens de les kun je de volgende dingen gebruiken om aspecten uit de les te illustreren. (Vele van deze dingen
stellen voor wat Johannes zag tijdens zijn visioen van de Mensenzoon.)
 Wol (Het haar van de Mensenzoon)
 Een stuk brons (De voeten van de Mensenzoon)
 Een gouden band (gordel)
 Een opname van ruisend water
 Een zwaard
 Een afbeelding van een ster
 Een kandelaar (De gemeenten)
 Gebruik een kaart van Asia om de verschillende steden aan te wijzen, waar de openbaring van Jezus
gestuurd zou moeten worden. Terwijl ze naar de kaart kijken, zouden de kinderen moeten kunnen
zien hoe God het zo strategisch ontworpen had van hoe de boodschap gestuurd zou moeten worden.
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Wie is Johannes?
Neem voor de les tijd om te beschrijven wie Johannes is en welke dingen die hij gedaan heeft. Dit kan ook
gedaan worden door een lesgever die zich als Johannes verkleed heeft. Johannes kan zichzelf introduceren en
vertellen wat er met hem is gebeurt.
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samen met de ‘onthullingstiften’ verkocht. Dit idee kan ook gebruikt worden als een introductie van de les om
de kinderen enthousiast te maken voor de les en een eerste uitleg van openbaringen te geven.
Waar waren de gemeenten?
Neem een grote landkaart mee of overhead van een kaart van het gebied waar de zeven gemeenten gelegen
waren. De locatie van de kerken kunnen gemerkt worden met iets als bijvoorbeeld een kleine sticker in de
vorm van een kerk.

KNUTSELWERKJES

Eeuwigdurende cyclus
Geef elk kind een kopie van het blad “Eeuwigdurende cyclus.” Laat hen eerst de woorden van het vers kleuren.
Knip daarna de twee rechthoeken uit. Vouw langs de stippellijnen. Gebruik een lijmstift om een beetje lijm aan
de vouwzijde te doen. Schik en verbindt de einden van elke reep met plakband, draai het zo dat het hele vers
gelezen kan worden. Als het op de juiste manier bevestigd is, blijft de reep maar doorgaan.

Alfa en Omega
Geef elk kind een kopie van het blad “Alfa en Omega.” Terwijl je lesgeeft over wie Jezus is, beschrijf je de
karaktereigenschappen van Jezus (i.e. dat Hij de Alfa en Omega is). Laat de kinderen het alfabet opzeggen en
vraag hen wat de eerste letter van het alfabet is. Vraag hen dan wat de laatste letter van het alfabet is. Leg uit
dat waar het Nieuwe Testament geschreven is, ze een taal spraken die Grieks genoemd wordt en de Alfa de
eerste letter van het Grieks was en de Omega de laatste. Laat hen de letter inkleuren.

KNUTSELACTIVITEITJES
Bemoedigingspel
De openbaring van Jezus Christus voorziet een grote bemoediging voor de kerk. Om dit begrip van bemoediging
te introduceren, instrueer je de kinderen om in een grote cirkel te gaan staan. Gebruik deze gelegenheid om
ieder kind iets bemoedigends te zeggen aan de persoon die naast hem zit.
Schrijf wat je ziet
Geef elk kind een vel papier en laat hen hier een boekrol van maken door de lange zijden met een potlood op
te rollen. Leg uit dat in de les vandaag Johannes instructies kreeg om op te schrijven wat hij zag. De lesgevers
kunnen iets uitbeelden vanuit de les en de kinderen maken notities van de dingen die zij zien, zodat zij het aan
hun ouders of broers en zussen kunnen geven.
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Dictee voor Johannes
Geef elk kind een mooi vel schrijfpapier en een mooie pen om Openbaring 1:19 op te schrijven.
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Een boek
Laat de kinderen een boek maken, waarin voorwerpen in staan waarvan Johannes verteld werd om deze op te
schrijven. Gebruik afbeeldingen die Johannes gebruikte om Jezus te beschrijven en laat de kinderen
voorwerpen als een zwaard, zon, waterval, gordel, witte wol, sterren en sleutels opplakken, overtrekken of
tekenen.
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ALFA EN OMEGA
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EEUWIGDURENDE CYCLUS
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JOHANNES GETUIGT VAN EEN VERHEERLIJKTE CHRISTUS
(HANDREIKING KINDEREN)
OPENBARING 1:1-20

MEMORIEVERS
Openbaring 1:17b-18

“Wees niet bang! Ik ben de eerste en de laatste.
Ik ben de levende! Ik was dood, maar nu leef ik voor altijd, voor eeuwig. Ik heb de
sleutels van de dood en het dodenrijk.”

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD

Wie wordt er bekend gemaakt in het boek Openbaring? _____________

 God koos de apostel _______________ om Zijn boodschap aan de zeven
gemeenten bekend te maken.
 Wat betekent Alfa en Omega? __________________________________

Openbaring 1:12-16 te beschrijven.
Omgord met een _______________ band.
Hoofdhaar was wit als _______________ .
Ogen vlamden als _______________ .
Voeten gloeiden als _______________ in een smeltoven.
Uit Zijn mond kwam een tweesnijdend _____________ .
 Wat deed Johannes toen hij Jezus zag? ___________________________
 Jezus zei tegen Johannes dat hij de dingen die hij zag moest
__________________________________________________________ .
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Vul de lege velden in om een deel van de verschijning van Jezus in
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