OPENBARING HOOFDSTUK 22
HET NIEUW JERUZALEM
EN DE LAATSTE VERMANINGEN VAN JEZUS CHRISTUS
Christus vervolgt Zijn beschrijving van het Nieuwe Jeruzalem als een fantastisch woonplaats (meer als een paradijs).
Het werd geplant voor de volledige vreugde van het volk van God.
DEEL 2. Openbaring 22:1-5. HET NIEUWE JERUZALEM - vervolgd.
(16) De rivier van het water van het leven (22:1-2)
22:1 En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God
en van het Lam kwam (onvoltooid tegenwoordige tijd) .
22:2a In het midden van haar straat.

De woorden: rivier, straat en boom van het leven staat in het enkelvoud, maar kunnen ook collectieve betekenis hebben:
“elk rivier, elk straat en elk boom van het leven”. Dus ziet Johannes in zijn visioen niet maar één rivier, één straat en
één boom van het leven, maar parken met rijen van bomen tussen rivieren en straten!
De rivier van het water van het levens voor de wederkomst van Christus. In het Oude Testament is de rivier van het
leven een symbool van de oorsprong van het leven en van overvloed (Psalmen en Ezechiël). In het Nieuwe Testament
bij de eerste komst van Christus symboliseerde het water van het leven de Heilige Geest Die eeuwig leven, volkomen
verlossing en vernieuwing geeft (Johannes 4:14; 7:38-39). Christus is nu bezig alle dingen nieuw te maken en eeuwige
leven te geven aan iedereen die het maar wil (21:6, zie Jesaja 55:1; 2 Korintiërs 5:17; Titus 3:5-6). De rivier van het
water van het leven is een onderdeel van het Nieuwe Jeruzalem dat vanaf de eerste komst van Jezus van God uit de
hemel op de aarde neerdaalt (cf. 21:2)!
De rivier van het water van het leven na de wederkomst van Christus. Na de wederkomst van Christus zal de rivier van
het water van het leven vanuit de troon van God en het Lam vloeien door het midden van de grote straat in de stad.
Johannes gaat door met de beschrijving van de volmaakte verlossing in het Nieuwe Jeruzalem op de toekomstige
nieuwe aarde. Het volk van God zal nooit meer dorst hebben, maar zullen voortdurend het volle leven genieten
(7:16-17). Al hun behoeften en verlangens zullen voor eeuwig in overvloedige wijze vervuld blijven en aan hen
overvloedig leven en vreugde geven. Het water is helder als kristal. Gods werk van verlossing en vernieuwing is
volledig transparant en bevat niets dat onaangenaam is, niets dat vervuilt of dodelijk is.
(17) Het boom van het leven (22:2b-3a)
22:2b en aan de ene en de andere zijde (Grieks: enteuthen kai ekaithen = van hier en van daar) van de rivier
bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt (onvoltooid tegenwoordige tijd) – van
maand tot maand geeft (onvoltooid tegenwoordige tijd) Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom (zijn) tot
genezing van de heidenvolken.

Het woord ‘boom’ is eigenlijk ‘hout’ zoals voor het kruis gebruikt word (Handelingen 5:30; 10:39). Door aan het hout
gespijkerd te worden is Christus voor ons in de plaats een vloek geworden en heeft Hij de vloek gedragen. De boom
wordt dus geassocieerd met de vloek (Galaten 3:13). Maar in het Nieuwe Jeruzalem wordt de boom niet langer met de
vloek geassocieerd. Op de nieuwe aarde zal er geen vloek meer zijn!
De boom van het leven voor de wederkomst van Christus. In het visioen van Johannes doet de beschrijving van de boom
onmogelijk alleen maar denken aan één boom van het leven. De letterlijke vertaling van Openbaring 22:2 is: “Tussen de
straat van de stad aan de ene zijde en aan de ander zijde was de boom van het leven, die van maand tot maand twaalf
keer vruchten voortbrengt; en de bladeren van de boom zijn tot genezing van de volken. En geen enkele vervloeking zal
er meer zijn.” Hoewel de woorden: ‘rivier, straat, boom’ in het enkelvoud staan, hebben zij collectieve betekenis. Dus,
tussen de straten van de stad waren rivieren en tuinen vol bomen van het leven! De hele stad stond vol parken met
bomen en rivieren en straten! Vergelijk Ezechiël 47:7,12, “Zie, bij de beek stonden zeer veel bomen, aan deze kant en
aan de andere kant. En langs de beek, langs de oever ervan, zullen aan deze kant en aan de andere kant allerlei
vruchtbomen opkomen, waarvan het blad niet zal verwelken en waarvan de vrucht niet zal opraken. Elke maand zullen
ze nieuwe vruchten voortbrengen, want het water ervoor stroomt uit het heiligdom. De vrucht ervan zal tot voedsel
dienen en het blad ervan tot genezing.”
En de bladeren zijn voor de genezing van de volken. Dit betekent niet dat na de wederkomst van Christus en het laatste
oordeel het evangelie weer verkondigd zal worden, dat bekeringen plaats zullen vinden en vooral dat ziekten en
kwetsuren genezen zullen worden. Ook hier wordt gesproken over dingen die nu vóór de wederkomst van Christus
gebeuren! Evenals het water van de rivier van het leven, zijn de boom van het leven en zijn vruchten en bladeren een
onderdeel van het Nieuwe Jeruzalem dat vanaf de eerste komst van Christus door heel de nieuwtestamentische periode
van God uit de hemel op de aarde neerdaalt (zie 21:2,10)! Door heel de nieuwtestamentische periode wordt de bruid
van Christus voorbereid (9:7; zie Efeziërs 5:25-27); vloeit het water van het leven van de troon van God naar mensen
(zie Johannes 4:14; 7:37-39); geven en onderhouden de bomen van het leven het leven dat God behaagt (zie Johannes
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6:35); en brengen de bladeren van de bomen allerlei genezing van ziekten en kwetsuren en handhaven de soort
gezondheid die God eert (zie Matteüs 4:23-24). Dus, de bomen van het leven met hun maandelijkse oogst van vruchten
en bladeren die genezen symboliseren voor de wederkomst van Christus de gezonde invloed en onophoudelijke
overvloed van Gods werk van verlossing die ook diepe tevredenheid en vreugde en genezing van de littekens van de
zonde en ellende meebrengen. Natuurlijk is dit tijdelijk, omdat de volledige vernieuwing van alle dingen alleen komt bij
de opstanding uit de doden van de sterfelijke lichamen die wij nu nog hebben. Dit is waar voor alle volken, omdat alle
volken inclusief het natuurlijke volk van Israël vanwege de zonde verloren en ellendig zijn (Romeinen 3:23). Door heel
de nieuwtestamentische periode wordt aan iedereen die overwint (21:7) het recht gegeven te eten van de vruchten van
de boom van het leven die in het midden van het paradijs van God staat (2:7).
De boom van het leven na de wederkomst van Christus. Elke maand vrucht dragen wordt niet uitgelegd. Het getal 3
vertegenwoordigt God en het getal 4 de nieuwe aarde. Het kan een verwijzing zijn naar de geweldige overvloed van
God en de nimmer eindigende zegen van de nieuwe schepping, die al onze behoeften verzadigt en ons met voortdurende
vreugde vervult. Met het oog op de eeuwige staat na de wederkomst van Christus, duidt de beschrijving hier op hoe de
mensen uit alle volken eeuwige leven en volledige geestelijke, emotionele en lichamelijke genezing hebben ontvangen.
22:3a En geen enkele vervloeking zal (toekomende tijd) er meer zijn.

Alles wat met Gods vervloeking getroffen
wordt, zal buiten het nieuwe Jeruzalem gesloten worden. Geen goddeloze mens of ding zal naar binnen toegelaten
worden. Omdat de draak en zijn helpers en al hun volgelingen in de poel van vuur en brandend zwavel geworpen zijn
(21:8), zal er op de nieuwe aarde geen verzoekingen, zonden en vervloekingen als gevolg van de zonde meer zijn. Het
Nieuwe Jeruzalem zal nooit vernietigd worden, maar zal “onbezorgd wonen” (Zacharia 14:11).
Op de tegenwoordige aarde werd de mens uit het paradijs gedreven. Maar op de toekomstige nieuwe aarde zal het
paradijs in de stad zijn!
(18) De troon van God en van het Lam (22:3b)
22:3b En de troon van God en van het Lam zal (toekomende tijd) daar zijn.

De troon van God voor de wederkomst van Christus. Na Zijn eerste komst, Zijn dood, opstanding en hemelvaart zit
Jezus Christus aan de rechterhand van God (Markus 16:19). Het woord ‘troon’ (tronen) komt 47 keer voor in het boek
Openbaring en behalve de troon van de satan (2:13) en de troon van het beest (13:2), verwijzen zij allemaal naar de
troon van God of Christus en staan zij allemaal in de hemel! (Zie vooral 1:4-5; 3:21; 4:2,4; 5:6,7,13; 7:9,10,11,15; 12:5;
15:5 en 16:17; 20:4,11). De troon van God en het Lam zijn een onderdeel van het Nieuwe Jeruzalem dat in de
tegenwoordige tijd van God uit de hemel op de aarde neerdaalt. Het universum en alles erin wordt beheerst door
Christus vanuit de troon in de hemel (Efeziërs 1:20-23; 1 Petrus 3:22). Door heel de tegenwoordige
nieuwtestamentische periode mag elke gelovige in Christus vrij en vrijmoedig naderen tot Gods heilige
tegenwoordigheid om barmhartigheid te verkrijgen en genade te vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip
(Efeziërs 3:18; Hebreeën 4:16).
Bij Zijn wederkomst zal elke knie van vriend en vijand van Christus in het universum voor Hem buigen en erkennen dat
Hij de Heere en God is (1 Korintiërs 15:24-26; Filippenzen 2:9-11; zie Jesaja 45:23).
De troon van God na de wederkomst van Christus. Na de wederkomst van Christus zal de troon van God en van het
Lam in het Nieuwe Jeruzalem op de nieuwe aarde staan! “De tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen”
(21:3). In de eeuwige staat zal omgang met God in Christus volmaakt zijn, niet maar een ervaring van een ogenblik,
maar een permanente toestand! Dan zal God Die Geest is, werkelijk wonen en heersen te midden van Zijn volk. Hij zal
al Zijn heerlijkheid en majesteit in het Nieuwe Jeruzalem doen stralen in volledige gemeenschap met de zichtbare Heer
Jezus Christus. Dan zal Zijn heilige tegenwoordigheid (nabijheid) de bron zijn van alles wat goed is en van elke
zegening.
Het Lam wordt expliciet genoemd als de tempel, het licht en de bekleder van de troon in het Nieuwe Jeruzalem, omdat
Jezus Christus de Middellaar is van alles wat God doet. God geeft volledige verlossing alleen door Jezus Christus en op
basis van Zijn volbrachte verlossingswerk! Alleen die mensen die tot God komen door Jezus Christus zullen deel
hebben aan de eeuwige erfenis. Niemand zal het eeuwige Paradijs binnengaan behalve door Jezus Christus (Johannes
14:6; Acts 4:12)!
(19) De dienstknechten (22:3c-5)
22:3c en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen (Grieks: latreuo)(toekomende tijd).
22:4 4 en zullen (toekomende tijd) Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam (zal) op hun voorhoofd zijn.
22:5 5 En daar zal geen nacht zijn (toekomende tijd), en zij hebben (toekomende tijd) geen lamp en ook geen
zonlicht nodig, want de Heere God verlicht (toekomende tijd) hen. En zij zullen (toekomende tijd) als koningen
regeren in alle eeuwigheid. Gods dienaren zijn de gelovigen uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament.

Wat zullen de toekomstige activiteiten van gelovigen zijn? Het eeuwige leven bestaat niet uit eeuwig niets doen! Samen
zullen alle gelovigen het Koninkrijk van God in zijn finale fase beërven, namelijk de nieuwe hemel (universum) en de
nieuwe aarde: zowel de gelovigen uit de oudtestamentische periode die geloofden in de Messias Die nog moest komen
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als alle gelovigen uit de nieuwtestamentische periode Die geloofden in de Christus Die al gekomen was. Zij zullen
betrokken zijn bij goddelijke, heilige en zeer zinvolle activiteiten op de nieuwe aarde!
Zij zullen de heerlijkheid en eer vanuit elke volk op de aarde waaruit zij komen in het Koninkrijk inbrengen (22:24,26).
Zij zullen God dienen als priesters (zie 20:6; 1 Petrus 2:5). Zij zullen waarschijnlijk God voortdurend lofoffers brengen,
de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden (Hebreeën 13:15). Probeer je in te denken hoe het zal klinken wanneer alle
stemmen de mooiste liederen uit elke taal en cultuur van de mensheid zullen zingen tot eer van God begeleid door een
groot verscheidenheid van muziekinstrumenten! Het zal het grootste concert in de geschiedenis blijven! En het zal geen
einde hebben!
Zij zullen Gods gezicht zien (22:4). De zonde op de oude aarde maakte het onmogelijk het gezicht van God te zien
(Exodus 33:20,23). Maar op de nieuwe aarde zullen alle mensen het gezicht van God in Christus zien en direct met
Hem omgaan (Matteüs 5:8). Zij zullen voor eeuwig leven, dienen en heersen in Zijn directe tegenwoordigheid!
Zij zullen Gods Naam op hun voorhoofd dragen (22:4). Gods Naam is de uitdrukking van Zijn wezen zoals Hij Zich
heeft geopenbaard. Hij heeft Zich geopenbaard als de ENIGE God dat in het universum bestaat. Elke ander zogenaamde
‘god’ is NIET de God van de Bijbel (Exodus 20:2-3). De God van de Bijbel heeft de menselijke natuur in Jezus
Christus aangenomen (Jesaja 9:6-7). En Hij heeft Zich geopenbaard als “de God en Vader van onze Heere Jezus
Christus” (2 Korintiërs 1:3; Efeziërs 1:3; 1 Petrus 1:3). Elke ‘god’ die niet de God en Vader is Die de menselijke natuur
in Jezus Christus heeft aangenomen en die niet de schepping en de menselijke geschiedenis is binnengetreden, in NIET
de Ware en levende God!
De God van de Bijbel kan niet vergeleken worden met de goden van al de andere godsdiensten (Jesaja 40:18). De God
van de Bijbel geeft Zijn eer of heerlijkheid (Zijn attributen en Zijn aanwezigheid) aan geen ander ‘god’ van de andere
godsdiensten (Jesaja 42:8)!
De God van de Bijbel is de ENIGE Verlosser en geen god van de andere godsdiensten zal hun volgelingen kunnen
verlossen (van hun zonden of hun gevaren) (Jesaja 43:10b-11).
Alleen de God van de Bijbel heeft geopenbaard wat er in het verleden gebeurde en wat er in de toekomst zal gebeuren
(Jesaja 44:6-8).
Alleen de God van de Bijbel heeft niet in het verborgene gesproken (bv. alleen maar tot één zgn. profeet), maar heeft
dezelfde ongewijzigde boodschap gesproken over een periode van 1500 jaar tot ongeveer 40 verschillende profeten en
apostelen in drie talen en culturen dat meer dan 2000 kilometer van elkaar lagen (Jesaja 45:18-21a).
Er bestaat geen rechtvaardige en verlossende God dan de God van de Bijbel. Daarom moeten alle volken op de aarde
zich bekeren tot de God van de Bijbel en verlost worden. Uiteindelijk zal elke knie in de geschiedenis gewillig of
onwillig buigen voor de God van de Bijbel. Elke tong zal met overtuiging of met spijt belijden dat God Die Zich in
Jezus Christus heeft geopenbaard de enige Ware God is (Jesaja 45:21b-23; Filippenzen 2:9-11).
De Naam op hun voorhoofden betekent dat God hen openlijk erkent voor eeuwig de Zijnen te zijn en dat zij Hem met
vreugde belijden als hun Heer (3:12; zie 1 Korintiërs 12:3).
Zij zullen in alle eeuwigheid met God heersen (als koningen regeren)(22:5). Voor de wederkomst van Christus werd het
Koninkrijk van God door het koninkrijk van de wereld of de macht (Grieks: exousia) van de duisternis tegengewerkt
(Kolossenzen 1:13). Maar bij Zijn wederkomst wordt het koninkrijk van de wereld ook het Koninkrijk van God en van
Zijn Christus. Vanaf de wederkomst is het Koninkrijk van God in zijn finale, volmaakte fase zonder enige duisternis!
Dan ontvangen de heiligen (gelovigen) het Koninkrijk in zijn finale, volmaakte fase en blijven die voor eeuwig bezitten
(zie Daniël 7:18). God in Zijn zichtbare openbaring in Jezus Christus zal voor eeuwig heersen (11:15; zie 1 Kronieken
17:11-14; Jesaja 9:7; 1 Korintiërs 15:24-28; 2 Petrus 1:11). Dan zullen Zijn dienaren voor eeuwig met Hem heersen. Dit
betekent dat zij waarschijnlijk hun oorspronkelijke culturele opdracht om over de schepping te heersen zullen vervullen:
de natuur met al zijn planten en dieren (Genesis 1:26,28). Maar alle moeite in werk en verdriet in relaties zoals wij die
in onze tegenwoordige gebroken wereld kennen zullen weggenomen zijn. Nooit meer zal deze toestand tot een einde
komen!
(20) Verschillende uitleg over de troon (22:1)

De futurist gezichtspunt. De troon van God is letterlijk en zal waarschijnlijk op de top van de piramide vorm van de
letterlijke stad staan (Larkin).
De correcte uitleg. De troon is symbolisch voor Gods zichtbare en heerlijke aanwezigheid en majestueuze soevereine
heerschappij in het midden van Zijn volk bestaande uit verloste mensen overal op de toekomstige nieuwe aarde als het
centrum van de toekomstige nieuwe hemel (universum). God heeft geen letterlijke fysieke plaats nodig om aanbeden te
worden (Handelingen 17:24-25).
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(21) Verschillende uitleg over het boom van het leven (22:2)

De futurist gezichtspunt. De bladeren van de boom van het leven zullen ziekten op de nieuwe aarde voorkomen e
mensen gezond houden net zoals Adam gezond gebleven zou zijn als hij niet van de boom van de kennis van goed en
kwaad gegeten had. (Genesis 3:22-24)(Larkin).
De correcte uitleg. De bladeren zijn voor de genezing van de volken op de tegenwoordige aarde vóór de wederkomst
van Christus, dus een onderdeel van het Nieuwe Jeruzalem dat in de tegenwoordige tijd gedurende de hele
nieuwtestamentische periode van God uit de hemel op de aarde neerdaalt. Op de toekomstige nieuwe aarde na de
wederkomst van Christus zal er geen mogelijkheid tot ziekte of ellende meer zijn (21:4)!
(22) Verschillende uitleg over het koninkrijk (22:5)

Het futurist gezichtspunt. Na het duizendjarige vrederijk op deze tegenwoordige aarde komt het volmaakte koninkrijk
op de nieuwe aarde die 33 000 jaren zal duren. Aan het einde van deze ‘bedeling van de volheid van de tijden’ zal
Christus dit volmaakte koninkrijk van God aan God onderwerpen (zie 1 Korintiërs 15:24-28). Dit is gebaseerd op de
1000 generaties (Deuteronomium 7:9) en de 33 jaren van Jezus als de lengte van een generatie. Dan zal ‘de tijd’
ophouden en ‘de eeuwige eeuwen’ of ‘de komende eeuwen’ (Efeziërs 2:7) aanbreken (Larkin).
De correcte uitleg. Het tegenwoordige Koninkrijk van God werd bij de eerste komst van Christus ingewijd (gevestigd)
(12:10; Matteüs 12:28; 21:43). Het Koninkrijk van God in zijn volmaakte fase zal bij de wederkomst van Christus
aanbreken (11:15; Matteüs 25:34). Dan heeft de Zoon van God in Zijn menselijke natuur Zijn opdracht als Middellaar
voltooid.
De Bijbel leert duidelijk dat wanneer Christus bij Zijn wederkomst al Zijn vijanden onder Zijn voeten heeft gebracht,
Zijn taak als Middellaar voltooid zal zijn en dat Hij Zich aan God de Vader zal onderwerpen (1 Korintiërs 15:24-28).
Maar in 1 Korintiërs 15:28 impliceert Paulus NIET dat God de Zoon aan God de Vader onderworpen zal zijn. Wat
Christus dan zal afleggen is niet Zijn godheid (goddelijke natuur) of Zijn eeuwige koningschap (2 Petrus 1:11), maar
alleen Zijn ambt als Middellaar tussen God en mensen wanneer Hij al Zijn vijanden heeft overwonnen en Zijn volk
heeft beschermd. Het doel van de onderwerping van Jezus Christus (de God-Mens Middellaar) is dat “God alles in allen
zal zijn” in de zin dat God (de Drie-enige God) over allen heerst en alles direct bezit. Alle goddeloze en godvrezende
mensen, alle demonen en de hele schepping zullen door het volbrachte verlossingswerk van Christus verplicht worden
God te erkennen als de Een en Enige God. Gods heerschappij is universeel, maar zal ook universeel erkend en
geaccepteerd worden. Er zal nooit meer tegenstand zijn!
DEEL 3. Openbaring 22:6-21. DE LAATSTE VERMANINGEN.

Drie geven een getuigenis over de echtheid van het boek van Openbaring: de engel (22:6), de apostel Johannes (22:8)
en Christus Zelf (22:16). En drie spreken over de wederkomst van Christus: Christus Zelf (22:12,20), de Geest en de
bruid (22:22:17) en Johannes (22:20). Er is een laatste zaligspreking: “Zalig zijn zij die hun kleren voortdurend wassen
(onvoltooid tegenwoordige tijd) (andere Griekse lezing: zij die Zijn geboden doen)” d.w.z. zij die hun geestelijke
karakter blijven ontwikkelen (22:14). En er is een laatste waarschuwing: Wee hen die woorden toevoegen of wegnemen
uit het boek van Openbaring (22:18-19).
(1) Deze woorden zijn betrouwbaar en waar (22:6a)

De engel die aan Johannes deze
visioenen gaf getuigt over de echtheid van het boek van Openbaring. Het boek Openbaring heeft inderdaad een
goddelijke oorsprong (1:1; 19:9; 21:5; cf. 2 Timoteüs 3:16; 2 Petrus 2:19-21).
22:6a En hij zei tegen mij: Deze woorden (zijn) betrouwbaar en waarachtig.

(2) De God van de geesten van de profeten (22:6b)

God is de Vader van
alle menselijke geesten in de zin dat Hij ze geschapen heeft (Hebreeën 12:9). God is vooral de God van de geesten van
de profeten. Hij heeft hen geïnspireerd om het Woord van God aan mensen te verkondigen en dat nu de Bijbel
geworden is (2 Petrus 1:20-21). Hij deed dat door de Geest van Christus (1 Peter 1:9-12; zie Openbaring 19:10). Zo
heeft God ook de nieuwtestamentische openbaring door de Geest van Christus geopenbaard (Johannes 16:13-15)!
22:6b En de Heere, de God van de geesten van de profeten (HSV laat ‘de geesten’ weg).

Hij inspireert ook de geesten van de profeten vandaag, d.w.z. de geesten van mensen die Gods boodschap vandaag
verkondigen, en leidt hen wanneer en hoe zij Gods boodschap moeten brengen. Maar God heeft de menselijke geest zo
geschapen dat het nooit gevangen genomen wordt door de Heilige Geest. De geesten van de profeten blijven altijd
onderworpen aan het beheer van de profeten zelf. Mensen die aanspraak maken de gave van profetie te hebben zijn dus
volledig verantwoordelijk en verantwoording verschuldigd aan God voor wat zij profeteren (1 Korintiërs 14:32)! Alles
wat de profeten verkondigen moet waar zijn in volledige overeenstemming met de woorden in de Bijbel (zie
Handelingen 17:10-12; 1 Korintiërs 4:6). Elke profetie dat niet in overeenstemming is met de Bijbel heeft zijn
oorsprong in het zondige denken van mensen en christenen mogen daar niet naar luisteren (Jeremia 23:9-40;
1 Johannes 4:1-6).
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(3) De dingen moeten met spoed gebeuren (22:6c)
22:6c heeft Zijn engel gezonden (aorist tijd) om Zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet
gebeuren (aorist tijd). Beiden de inleiding (1:1-3) en het slot van het boek Openbaring leert dat het boek Openbaring

niet alleen maar een voorspelling van toekomstige gebeurtenissen is, maar een verkondiging (profetie) in apocalyptische
taal is over de belangrijkste principes die werkzaam zijn in de geschiedenis van de wereld vanaf de eerste komst van
Christus tot aan Zijn wederkomst. Het boek wordt gericht aan christenen in elke eeuw! En het boek is elke dag een
relevante boodschap voor christenen vandaag! Wat ‘spoedig’ was in de dagen van de apostel Johannes twee duizend
jaar geleden is intussen ‘nu’ geworden!
(4) Christus komt spoedig (22:7a)
22:7a En zie, Ik kom spoedig (onvoltooid tegenwoordige tijd).

Hoewel er enerzijds een definitieve wederkomst van
Christus zal zijn dat de tegenwoordige geschiedenis tot een einde brengt, is er ook een imminente komst van Christus
voor iedereen gedurende zijn/haar leven (zie 2:5,16) en heel zeker wanneer zij lichamelijk sterven! Er zijn verschillende
manieren waarop Christus ‘komt’ (zie 1:8; 3:11; 16:15; 22:17; Lukas 12:35-40).
(5) Zalig is hij die de woorden van het boek Openbaring in acht neemt (22:7b)
22:7b Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt (onvoltooid tegenwoordige tijd) .

Zalig is de mens die de woorden van de profetie van het boek Openbaring leest, hoort en te harte neemt (1:3), en die de
woorden van deze profetie bewaart (22:7). Zie de zeven zaligsprekingen (22:14).
Het boek van Openbaring is NIET een boek dat alleen maar relevant is voor mensen in de toekomst, maar IS relevant
voor elk mens gedurende de periode vanaf de eerste komst van Christus tot Zijn wederkomst. Daarom moet het boek
van Openbaring ook door iedereen, overal en te allen tijde gelezen, gehoord en gehoorzaamd worden!
(6) Aanbid God en niet engelen (22:8-9)
22:8 En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heb (onvoltooid tegenwoordige tijden) . En
toen ik ze gehoord en gezien had (aoristus tijden), viel ik neer om te aanbidden (aoristus tijden) voor de
voeten van de engel die mij deze dingen liet zien (onvoltooid tegenwoordige tijd). Ook de apostel Johannes

getuigt dat het boek Openbaring niet zijn uitvinding is, maar een echte openbaring van Christus is.
22:9 En hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet (gebiedende wijs, onvoltooid tegenwoordige tijd)! Want ik
ben (onvoltooid tegenwoordige tijd) een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen
die de woorden van dit boek in acht nemen (onvoltooid tegenwoordige tijd). Aanbid (gebiedende wijs, aoristus
tijd) God. Vooral in Klein Azië werden sommige christenen door de Gnostici verzocht engelen te aanbidden (zie

Kolossenzen 2:18). Maar de engelen zelf waarschuwen mensen om dat niet te doen, maar alleen God te aanbidden
(22:8-9)! Alleen Jezus Christus is waardig aanbeden te worden en als God aanbeden te worden (Matteüs 2:11; 14:33;
28:17), omdat Hij God is (Jesaja 9:6; 10:20-21; Johannes 10:30-38; 14:9-10; Kolossenzen 1:19; 2:9; Titus 2:13;
Hebreeën 1:8-9; 2 Petrus 1:1; 1 Johannes 5:20; Openbaring 1:8,17; 22:13). Evenals christenen zijn de engelen dienaren
van Christus en zij dienen vooral de mensen die de verlossing erven (Hebreeën 1:14). In nederigheid noemt de engel
zichzelf een mededienstknecht van de oudtestamentische profeten, van de nieuwtestamentische apostelen en van ieder
christen die zich houd aan de woorden van het boek Openbaring en ze verkondigt.
(7) Verzegel de woorden van het boek Openbaring niet, want de aangewezen tijd is nabij (22:10)
22:10 En hij zei tegen mij: Verzegel (aoristus tijd) de woorden van de profetie van dit boek niet, want de
(aangewezen) tijd is (onvoltooid tegenwoordige tijd) nabij. Het boek van Daniël werd verzegeld (Daniël 8:26).

“Sluiten (verbergen) (Hebreeuws: setom) het visioen” kan gewoon betekenen “bewaar het tot de dag wanneer het nodig
is”, omdat het relevant is voor die verre toekomstige context. Maar het werkwoord suggereert eerder “houd het geheim
tot die dag”. Het werkwoord ‘toesluiten’ verschijnt naast het werkwoord ‘verzegelen’ (Hebreeuws: chatom) in Daniël
12:4,9. Voor een gehoor uit de tweede eeuw v.C. in het boek Daniël is dit een duidelijke verklaring waarom zij nooit
eerder (d.w.z tussen de 6de eeuw v.C en de 2de eeuw v.C) over deze profetie gehoord hadden! Het visioen was
gedurende die hele tijd verzegeld. Maar deze woorden drukken ook de overtuiging uit dat deze boodschap echt van God
komt. Het feit dat deze boodschap in de 2de eeuw v.C. bekend werd was een teken dat ‘het einde’ nabij was. D.w.z. het
einde van een periode van onderdrukking (in dit geval van Antiochus Epifanes). Ook de tijd voor de vervulling van
Gods doel voor Zijn volk was nabij.
Het boek van Openbaring mag niet verzegeld worden (22:10). ‘De tijd’(Grieks: kairos) is de tijd die door God
aangewezen is voor dingen om te gebeuren. De profetieën in het boek Openbaring zijn door God aangewezen om te
beginnen in vervulling te gaan vanaf de tijd van de apostel Johannes en verder (zie 1:1,3)! De woorden van alle 22
hoofdstukken van het boek Openbaring mogen niet verzegeld worden, mogen niet van mensen weggehouden worden,
omdat zij al begonnen waren in vervulling te gaan (22:10)! De vervulling van de woorden in het boek Openbaring
begon bij de eerste komst van Christus en zal pas helemaal in vervulling gaan bij de wederkomst van Christus. De
woorden van het boek Openbaring moeten gelezen worden en bekend gemaakt worden; zij moeten geloofd worden en
gehoorzaamd worden. Zalig zijn de mensen die ze lezen en bewaren: in elke voorgaande eeuw en ook in de
tegenwoordige eeuw (22:7,14; zie 1:3).
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(8) Laat hij die onrecht doet nog meer onrecht doen (22:11)
22:11 Wie onrecht doet (onvoltooid tegenwoordige tijd), laat hij nog meer (niet stoppen met)(Grieks: eti)
onrecht doen (gebiedende wijs, aoristus tijd). En wie vuil (is), laat hij nog meer vuil worden (gebiedende wijs,
aoristus tijd). En wie rechtvaardig (is), laat hij nog meer gerechtvaardigd worden (gebiedende wijs, aoristus
tijd). En wie heilig (is), laat hij nog meer geheiligd worden (gebiedende wijs, aoristus tijd). Elke mens kan nu al

weten wat zijn eeuwige bestemming gaat worden. (zie Ezechiël 18:21-24). Het woord ‘laat’ heeft twee betekenissen
(zie Matteüs 13:30):
De ‘laat’ van (negatieve) onttrekking laat een persoon los om zijn eigen gang te gaan, bv. Openbaring 22:11a. Het
betekent dat christenen niet een mens in de weg moet staan die ten spijt van vermaningen en waarschuwingen, zichzelf
in zijn kwaad verhard heeft. Christenen moeten hem niet verhinderen in zijn onrecht door te gaan en ook de smerige
(vuile) mens niet verhinderen in zijn vuiligheid verder (door) te gaan. Voor goddeloze en onrechtvaardige mensen is
deze ‘laat’ een vreselijke werkelijkheid, omdat God hen ‘verlaten heeft’ en ‘overgegeven heeft’ aan hun goddeloze en
onrechtvaardige wegen (zie Romeinen 1:24,26,28)!
De ‘laat’ van (positieve) aansporing (22:11b) moedigt een mens aan om te handelen, bv. “Laat de goddeloze zijn weg
verlaten” (Jesaja 55:7). Het betekent ook dat christenen een rechtvaardige en heilige mens niet mag verhinderen in zijn
rechtvaardige daden en heiliging verder te gaan.
(9) Zie, Christus komt spoedig samen met Zijn loon (22:7,12,20)
22:12 En zie, Ik kom (onvoltooid tegenwoordige tijd) spoedig en Mijn loon (is) bij Mij om aan ieder te
vergelden (aoristus tijd) zoals zijn werk zal zijn (onvoltooid tegenwoordige tijd). Deze belofte is tegelijk een

waarschuwing – een teder vermaning zichzelf niet in ongeloof te verharden, maat zich liever te bekeren en te
veranderen. Bij de wederkomst van Christus zal er geen gelegenheid meer zijn zich te bekeren. Dan komt Christus niet
om mensen te behouden zoals bij Zijn eerste komst, maar om onrechtvaardige mensen te oordelen. Zijn loon (beloning)
of straf is met Hem en Hij zal het tijdens de laatste oordeelsdag geven (20:11-15; zie Matteüs 25:31-46; 1 Korintiërs
3:11-15). Het loon of de straf zal in verhouding staan met zijn leven op deze aarde. “Hij zal ieder vergelden naar zijn
werken” (Romeinen 2:6; Lukas 12:47-48).
(10) Jezus Christus is het Begin en het Einde (22:13)

Deze hoogverheven Naam
van God (1:4) behoort ook aan Jezus Christus (1:8,17; 2:8; 22:13)! De eeuwige God heeft in de tijd de menselijke
natuur aangenomen in Jezus Christus en is Zijn schepping binnengetreden (Johannes 1:1,14,18; 10:30; 14:9;
Kolossenzen 2:9; 1:15; Hebreeën 1:3). Jezus Christus is eeuwig (Hebreeën 13:8) en zijn woorden zijn eeuwig (Matteüs
24:36). Ook Zijn beloften en Zijn dreigementen (22:12) hebben eeuwige betekenis.
22:13 Ik (ben) de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste.

(11) Zalig zij die hun kleren voortdurend wassen (22:14)
22:14 Zalig zijn zij die hun kleren voortdurend wassen (onvoltooid tegenwoordige tijd) (andere Griekse lezing:
zij die Zijn geboden doen), zodat hun recht zal zijn (toekomende tijd) op de Boom des levens, en opdat zij
mogen ingaan (aanvoegende wijs, aoristus tijd) door de poorten in de stad.

Er zijn zeven zaligsprekingen in het boek Openbaring:
(1) Zalig is hij die het boek Openbaring leest en in acht neemt wat erin geschreven staat, want de tijd is nabij (1:3).
(2) Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Zij zullen rusten van hun inspanningen en hun werken
zullen hen volgen (14:13).
(3) Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet
zal zien (16:15).
(4) Zalig zijn zij die geroepen (beter dan: genodigd) zijn (voltooid tegenwoordige tijd) tot het avondmaal van de bruiloft
van het Lam (19:9).
(5) Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij
zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem regeren, (symbolisch) duizend jaar lang (20:6).
(6) Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt (22:7).
(7) Zalig zijn zij die hun kleren voortdurend wassen (onvoltooid tegenwoordige tijd) (andere Griekse lezing: zij die Zijn
geboden doen), zodat zij recht mogen hebben (letterlijk: hun recht zal zijn op)(toekomende tijd) op de Boom des levens,
en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan (aanvoegende wijs, aoristus tijd) (22:14).
Alle christenen zijn al eens en voor altijd gerechtvaardigd door hun geloof in Jezus Christus, gesymboliseerd door Zijn
bloed (7:14; zie Jesaja 1:18; Johannes 15:3; Romeinen 3:24-26; Hebreeën 9:14). Eens voor altijd hebben zij zich met
Christus en Zijn gerechtigheid bekleed (Efeziërs 4:22-24).
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Maar elke christen heeft telkens weer reiniging nodig van de zonden die hij doet nadat hij christen is geworden
(1 Johannes 1:8-10). Zalig zijn zij die telkens weer hun kleren wassen. Elk mens draagt symbolisch een kleed en weeft
die kleed verder, omdat hij zijn gedachten, woorden en daden als ’t ware erin weeft. Zijn kleed raakt ook besmet en vuil
en heeft een geregelde wasbeurt nodig (zie Zacharia 3:3). Er is niets in de wereld dat zijn kleed kan reinigen (Jeremia
2:22). Zijn kleed is symbolisch voor zijn karakter die Christus wil heiligen! De enige remedie dat elk soort van zonde en
alle zonden kan reinigen is het bloed van Christus (1 Johannes 1:7). De woorden ‘het bloed van Christus’ impliceert niet
dat bloed magische kracht heeft om zonden weg te wassen, maar is een uitdrukking die verwijst naar de zoendood van
Christus aan het kruis dat verzoening maakte voor alle zonden van mensen die in Hem geloven (Romeinen 3:25). Alle
nieuwe zondesmetten worden gereinigd wanneer de gelovige ze belijdt en Christus ze vergeeft (1 Johannes 1:9).
(12) Buiten de stad bevinden zich de ongelovigen (22:15)
22:15 Maar buiten (bevinden zich) de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de
afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft (onvoltooid tegenwoordige tijd) en doet (onvoltooid
tegenwoordige tijd). Buiten de stad (het Nieuwe Jeruzalem), een symbool van Gods gemeenschap van gelovigen die

op de nieuwe aarde wonen, zijn allen die de kenmerken van de grote hoer hebben (seksuele immoraliteit, zie 17:2,4), en
van de draak en het beest (moord, zie Johannes 8:44; Openbaring 11:7) en van de valse profeet (afgoderij, 13:14-15).
Dit betekent niet dat de goddeloze ongelovigen buiten de poorten van de stad op de nieuwe aarde wonen, omdat zij in
de hel zullen leven (zie 21:8).
De valse leraren worden letterlijk ‘honden’ genoemd (zie Matteüs 7:6; Filippenzen 3:2). Honden werden in het Oosten
veracht. Zij zijn onrein (zie 2 Petrus 2:22) en moeten vermeden worden (2 Johannes 9-11). De valse leraren spreken niet
alleen leugens, maar hebben de leugens voortdurend lief! Leugens worden in de eeuw van rationalisme beoefend door
mensen die niet hun denken op de waarheden van de Bijbel baseren en doelbewust leugens verkopen (zie Jesaja 5:20).
En leugens worden in de eeuw van existentialisme beoefend door mensen die niet hun gevoelens en ervaringen op de
waarheden van de Bijbel baseren, omdat waarheid een relatief begrip geworden is in plaats van een absolute
werkelijkheid die God heeft geopenbaard!De apostel Johannes heeft altijd de waarheid benadrukt tegenover de leugen
(Johannes 1:17; 8:40-44; 14:6; 1 Johannes 2:21; 4:6; Openbaring 14:5; 22:15).
(13) Het getuigenis van Christus in de gemeenten (22:16a)
22:16a Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden (aoristus tijd) om bij u in de gemeenten van deze dingen te
getuigen (aoristus tijd). De Auteur van het boek Openbaring is niet de apostel Johannes, maar Jezus Zelf (1:1). Jezus

heeft gezien en gelezen, wat er aan beide zijden van de boekrol in de hemel geschreven stond en Hij heeft het
geopenbaard en uitgevoerd (5:1-2). Het hele boek Openbaring is een getuigenis van Jezus Christus aan alle gemeenten
door heel de nieuwtestamentische periode heen!
(14) Christus is de goddelijke oorsprong en menselijke nageslacht van David (22:16b)
22:16b Ik ben (onvoltooid tegenwoordige tijd) de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende
Morgenster. Jezus Christus is de Wortel en Nageslacht van David, d.w.z. de goddelijke Oorsprong (Schepper) van

David en tegelijk ook de menselijke Nageslacht van David die aan Gods verbondsvolk beloofd was (Genesis 22:18;
Galaten 3:16; Matteüs 22:42-45). Jezus Christus is God Die de menselijke natuur heeft aangenomen en Zijn schepping
en de geschiedenis van de wereld is binnengetreden om de Verlosser te zijn. Hij is de verwachte Messias van de eerste
komst en van de wederkomst Hij is de blinkende Morgenster, de ster die met koninklijke pracht en macht over de
hemelruim heerst. De ster is een symbool voor koningen (zie Numeri 24:17).
(15) De Heilige Geest en de Kerk/Gemeente nodigen Christus aanhoudend uit en verwachten Zijn komst
(22:17a)
22:17a En de Geest en de bruid zeggen (onvoltooid tegenwoordige tijd): Kom (gebiedende wijs, onvoltooid
tegenwoordige tijd) (Grieks: erchomai, eleusomai, elthon, elelutha) ! En laat hij die het hoort (onvoltooid
tegenwoordige tijd), zeggen: Kom (gebiedende wijs, onvoltooid tegenwoordige tijd)! De Heilige Geest en de

Kerk (de bruid, Gods gemeenschap van gelovigen) werken altijd samen en zeggen, “Blijf komen!” Dit gebed is een
verwijzing naar de aanhoudende komst van Christus gedurende de wereldgeschiedenis dat aan Zijn finale komst (de
wederkomst) voorafgaat.
Let op de verschillende manieren waarop Christus naar de aarde komt (zie 1:8; 3:11; 16:15; 22:17; Lukas 12:35-40). De
Geest en christenen bidden, “Kom en voer Uw plan in de geschiedenis uit met het oog op uw finale komst!” Dat
goddelijke plan sluit principes in m.b.t. morele wijze van regeren die geopenbaard werden onder de symbolen van de
zeven kandelaren, de zeven zegels, de zeven bazuinen, het conflict tegen de draak en zijn helpers, de zeven schalen van
oordeel, de bruiloft van het Lam, enz. Laat Gods doelen gerealiseerd worden door al deze middelen en instellingen en
zo de wederkomst van Christus verhaasten!
Laat iedereen die het boek Openbaring leest dat ook bidden. Blijf zonder ophouden komen!” Dit bidden christenen als
zij in het Onze Vader bidden, Uw koninkrijk kome” (Grieks: eltheto = bevelende wijs, tweede aoristus) (Matteüs 6:10)!
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(16) De uitnodiging van Christus aan de lezers (22:17b)
22:17b En laat hij die dorst heeft (onvoltooid tegenwoordige tijd), komen (gebiedende wijs, onvoltooid
tegenwoordige tijd); en laat hij die wil (onvoltooid tegenwoordige tijd), het water des levens nemen
(gebiedende wijs, aoristus tijd), voor niets. Niet alleen christenen nodigen Christus tot hen te komen. Ook Christus

nodigt iedereen met tederheid uit om de vrije gave van eeuwig leven te ontvangen (zie Jesaja 55:1-2; Johannes 1:12)!
Het is de uitnodiging van Christus aan de lezers van het boek van Openbaring in alle eeuwen. Hij biedt eeuwig leven uit
genade aan. Maar mensen moeten het wel willen hebben en aannemen! Niemand hoeft te aarzelen bij het komen of bij
het ontvangen!
(17) De waarschuwing van Christus tegen het toevoegen of weglaten van woorden aan de Bijbel (22:18-19)
22:18 Want ik getuig (onvoltooid tegenwoordige tijd) aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek
hoort (onvoltooid tegenwoordige tijd): Als iemand iets aan deze dingen toevoegt (aanvoegende wijs, aoristus
tijd), zal God hem de plagen toevoegen (toekomende tijd) die in dit boek geschreven (voltooid tegenwoordige
tijd) zijn.
22:19 En als iemand afdoet (aanvoegende wijs, aoristus tijd) van de woorden van het boek van deze profetie,
zal God zijn deel afdoen (toekomende tijd) van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die
in dit boek geschreven (voltooid tegenwoordige tijd) zijn.

Deze woorden werden direct door Jezus Christus gesproken. Hij stelt dat de Bijbel niet het product van menselijke
uitvinding of menselijke wijsheid is, maar een goddelijke openbaring. God of Christus heeft door Zijn Heilige Geest de
profeten geïnspireerd om deze woorden ook op Schrift te stellen (zie 1 Timoteüs 3:16; 2 Petrus 1:20-21). De
waarschuwing om geen woorden aan het boek van Openbaring toe te voegen of weg te nemen geld ook voor de andere
boeken in de Bijbel: bv de wet (Deuteronomium 4:2; 12:32) en elk ander boek in de Bijbel (Spreuken 30:6; Jeremia
26:2). Het Woord van God (de Bijbel) is onbetwistbaar en mag niet geschonden worden.
De ernstige waarschuwing van Christus is voor iedereen die de Bijbel leest. Lees nooit je eigen meningen in in het
boek! Voeg nooit iets toe aan het boek (zie 1 Korintiërs 4:6)! Als je wel doet gaat God al de plagen genoemd in het
boek Openbaring aan jouw leven toevoegen! Zeg nooit dat bepaalde gedeelten in de Bijbel mondelinge toevoegingen
zijn! Neem ook niets weg uit de Bijbel (zie Johannes 5:39-40)! Als je dat wel doet zal God jouw deel in de boom van
het leven wegnemen en je uit de stad gooien!
Dit is een ernstige waarschuwing aan andere godsdiensten die kwaadwillig zeggen dat de Bijbel door Joden en
christenen veranderd is zonder dat zij daar enige bewijs voor hebben!
(18) Het antwoord van Christus en van Johannes (22:20)
22:20 Hij Die van deze dingen getuigt (onvoltooid tegenwoordige tijd), zegt: Ja, Ik kom (onvoltooid
tegenwoordige tijd) spoedig. Amen. Ja, kom (gebiedende wijs, onvoltooid tegenwoordige tijd), Heere Jezus!

Jezus antwoord bevestigend dat Hij spoedig komt! En Johannes reageert met een persoonlijke “Amen! Ja kom Heere
Jezus!”
(19) De slotzegen (22:21)
22:21 De genade van onze Heere Jezus Christus ( zij) met u allen. Amen.

Sommige Griekse manuscripten lezen
“zij met de gelovigen.” Als dit niet de oorspronkelijke lezing was, dan was het wel de bedoeling. De genade van de
Heere Jezus Christus is voor Zijn eigen volk, voor hen die luisteren naar de woorden in dit boek! Het woord ‘Amen’ is
een goddelijke bevestiging van alles dat in het boek geschreven staat.
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