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Open Bijbelstudiebijeenkomsten
Een ontmoetingsdag beperkt zich helaas tot slechts één dag per jaar.
Als vervolg starten wij, in het najaar, Open Bijbelstudiebijeenkomsten waarvoor u
van harte wordt uitgenodigd.
U kunt zich hiervoor opgeven en tevens aangeven waar en in welke onderwerpen u
zich zou willen verdiepen. Wij juichen het toe als u familieleden, kennissen of bijv.
een collega wilt meenemen.
Indien u niet in de gelegenheid bent om de Open Bijbelbijeenkomst(en) bij te wonen
kunt u, indien gewenst, de studiegids ontvangen.
U kunt zich aanmelden of de studiegids opvragen via:
E-Mail: jlmstraetemans@planet.nl
Website: www.ontmoetingsdag.org
Telefoon: 023 - 528 55 61
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PROGRAMMA
Ontmoetingsdag d.d. 15 juni 2019
09.00 uur Registratie en ontvangst met koffie
09.50 uur Inleidende koorzang: - Vaste rots
- Rust mijn ziel
10.00 uur

Opening
Samenzang: Psalm 100 : 1, 3, 4 (wijze JdH)
Openingsgebed
Lezen:

Schriftlezing:
Epistel:
Evangelie:

Hooglied
5 : 9 - 16
Openbaring 1 : 1 - 8
Johannes
15 : 1 - 12

Samenzang: Bundel 29 : 2, 3
10.20 uur

Inleiding

10.45 uur

Gespreksronde

11.45 uur

Afsluiting ochtendprogramma met samenzang
Koorzang: - Danklied
Samenzang: Gez. 218 : 2, 3

12.00 uur

Lunchpauze en gelegenheid tot ontmoeting

13.00 uur

Koorzang: - Kroont Hem met gouden kroon.
Samenzang: Gez. 221 : 1, 2, 5

13.15 uur

Gespreksronde

14.15 uur

Koffie / thee pauze

14.30 uur

Bespreking van de resultaten

15.00 uur

Samenzang: Gez. 194 : 1, 4
Bidstond
Samenzang: Gez. 112 : 1, 2
Koorzang: - Zingt met vreugde
Dankgebed
Samenzang: Gez. 111 : 1, 3

15.30 uur Zegen
Gelegenheid tot persoonlijke ontmoeting / Koffie, thee en vertrek
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Achttiende
ONTMOETINGSDAG

Voor allen die behoren tot de
ene algemene christelijke kerk
op
D.V. zaterdag
15 juni 2019
in Kerkelijk Centrum De Rank
te Nieuwegein

over het thema:

Die is, Die was en Die komen zal

‘schoonheid’ en ‘vreugde’ in Hem: in Wie Hij is en wat Hij schenkt

Tekst van de inleiding
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Die is, Die was en Die komen zal

‘schoonheid’ en ‘vreugde’ in Hem: in Wie Hij is en wat Hij schenkt
Ontmoetingsdag achttien.
De bedoeling van deze achttiende ontmoetingsdag is om in alle eenvoud en
oprechtheid gelovigen uit verschillende richtingen te ontmoeten en vanuit de Bijbel
met elkaar te spreken over de schoonheid en vreugde van de komende Jezus
Christus.
De Heiland heeft gebeden voor de eenheid van Zijn volgelingen in het
Hogepriesterlijk gebed in Joh.17: opdat zij allen één zijn (Joh.17:21a). Het is deze
eenheid van christenen waartoe wij oproepen in het bijzonder tot de leer van de
Bijbel zoals aanwezig in de kerk in de eerste eeuw.
Liefde – een lied van de liefde.
Jezus Christus, de Zoon van God, heeft uit liefde voor ons zondaren het offer van
Zijn leven gebracht aan het kruis. Door de hele Bijbel wordt ons deze liefde van de
Heer gepredikt. De meest innige, tedere, beelden worden gebruikt om ons tot
wederliefde te bewegen.
Hoe krachtig en intens klinken de liefde en het verlangen van en naar elkaar niet in
het Hooglied: het lied der liederen, het lied van de liefde, het uitnemendste, het
voortreffelijkste lied. In dit lied van de liefde zien we de kenmerkende betrekking
tussen Christus en Zijn gemeente; tussen de Bruidegom en Zijn bruid. Een
liefhebbende bruid die in Hl.5:10-16 getuigt van Jezus Christus: haar Liefste. Zij legt
dit getuigenis af naar aanleiding van de vraag: Hl.5:9 ‘Wat is uw Liefste meer dan

een ander liefste, o gij schoonste onder de vrouwen! wat is uw Liefste meer dan een
ander liefste, dat gij ons zo bezworen hebt!’.
Het antwoord lezen wij in Hl.5:16: ‘…al wat aan Hem is, is gans begeerlijk. Zulk een
is mijn Liefste; ja, zulk een is mijn Vriend, gij dochters van Jeruzalem!’.
Jezus Christus: ‘al wat aan hem is’ alles, het geheel: begeerlijk, bekoorlijk,

dierbaar,gewenst. Wat een beeld van Christus wordt ons hier getoond, wat een
schoonheid, wat een glans.
De bruid getuigt aangaande Christus: Hl.5:10: ‘Mijn Liefste is blank en rood’.
Mijn Liefste is blank betekent: Jezus is de Reine, de Heilige, de Zondeloze.
Mijn Liefste is rood betekent: Christus is de Drager en Verzoener van onze zonden.
Jezus Christus, het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt.
De bruid verlangt ernaar haar Bruidegom te ontmoeten, want haar liefde voor Hem
beheerst haar hele leven. Deze Bruidegom verlangt ernaar Zijn bruid te ontmoeten.
Hij heeft haar immers lief; Hij heeft Zijn leven, ook voor haar, gegeven aan het kruis.
Het verlangen zoals aanwezig in de kerk in het begin.
Het kenmerk van de kerk van de eerste drie eeuwen was toch o.a. een vurig
verlangen, een diep en heilig heimwee naar Zijn beloofde wederkomst. Dit komt tot
uitdrukking in de naam van de gemeente, Éfeze, in de eerste brief van de
Openbaring van Johannes 2:1.
De Bijbel leert ons dat een naam het wezen kan uitdrukken. 1Sm.25:25: ‘Nabal;
want gelijk zijn naam is, alzo is hij; zijn naam is Nabal, en dwaasheid is bij hem;’ . De
naam Nabal betekent dwaas. Éfeze betekent verlangen en welgevallen. Daarom is
deze eerste gemeente, Éfeze, standaard en maatstaf hoe een christelijke gemeente
zich naar de voorschriften, ordeningen en instellingen van Jezus moet gedragen. Bij
Zijn wederkomst wil de Heer Zijn kerk terugvinden zoals Hij haar heeft gesticht. De
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verwachting van een spoedige wederkomst van Christus was kenmerkend voor deze
gemeente. Ze was vol verlangen om niet alleen Joden en heidenen tot Christus te
brengen, maar ook om als een prachtig getooide bruid de Heer tegemoet te gaan
(2Kor.11:2) en daartoe was ze, door de Heer, ingericht en toegerust met ambten,
gaven en sacramenten.
Deze eerste gemeente had een diep en heilig heimwee naar Zijn beloofde
wederkomst in heerlijkheid, daarom had de Heer ook een welgevallen aan haar.
De verwachting en het verlangen van deze gemeente is kenmerkend voor de totale
kerk in de begintijd. In het hart van de eerste kerk is het verlangen naar de
wederkomst van de Heer diep aanwezig geweest. De eerste christengemeenten
waren overtuigd van de komst van haar Heer en Zijn eeuwige Koninkrijk. Het geloof
in dit rijk was hecht. De eerste discipelen leefden in de hoop dat de Heer tijdens hun
leven zou terugkomen. Er was sprake van vreugde en verheuging in de aanstaande
ontmoeting.
Jezus Christus: Bron van onuitsprekelijke vreugde, Zijn schoonheid.
Ook nu mogen wij ons verblijden in de vreugde en de hoop van het Evangelie. Het
Evangelie is toch de blijde boodschap van redding, behoud en eeuwig leven in Jezus
Christus; dat grote verlossingswerk van Christus aan het kruis. Hij is uit de dood
opgestaan, Hij leeft. Blijdschap in het lezen van de Bijbel; vreugde in het geschenk
van het gebed, in ons persoonlijke wandelen en omgang en leven met de Heer.
Blijdschap en vreugde over de ontmoeting met de Heer in de Erediensten; de
zegeningen die de Heer ons ook daar wil schenken.
De ‘vreugde’ in en van Christus 1Pt.1:8 ‘Denwelken gij niet gezien hebt, en nochtans

liefhebt, in Denwelken gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt
met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde;’.
‘Hem hebt gij lief (Agapé, het Griekse woord voor liefde)’ wijst op de zuivere

opofferende liefde; de liefde om niet.
De Heere Jezus Christus hebben wij nog niet gezien maar wij verheugen ons nu al in
Hem.
Wij verheugen ons in Hem houdt in: vol vreugde; blijdschap; in jubel; verrukking;
grote blijdschap.
De schoonheid zoals wij die nu al mogen beleven in en met Christus en die ons,
vanuit de Bijbel, wordt voorgesteld in de aanstaande ontmoeting, het zien van de
Bruidegom van aangezicht tot aangezicht.
Het eigenlijke wezen Gods kan niemand begrijpen of zich voorstellen.

1Kor.13:12: ‘Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan
[zullen] [wij] [zien] aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik
kennen, gelijk ook ik gekend ben’.

In de oudheid werden spiegels gemaakt van gegoten metaal: brons of koper. Om ze
goed weerkaatsend te krijgen/houden moesten ze regelmatig worden gepolijst.
Desondanks hadden deze spiegels niet zo’n zuivere weerkaatsing als de moderne
glazen spiegels. Het beeld dat men zag was veel donkerder, veel minder scherp dan
de werkelijkheid. Een wazig beeld.
Wat wij nu kennen en weten van God is zoals het vroeger was toen mensen keken in
zo een spiegel. Nu kennen en begrijpen we de Heer nog onvolkomen; ten dele; niet
compleet; onvolledig. Maar straks zullen wij de Heer zien van aangezicht tot
aangezicht en de Heer kennen, zoals wij nu gekend zijn door de Heer. ‘Ik zal kennen
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is’ met de liefde van de Heer volkomen gevuld zijn, ervaren en ook anderen zó zien.
Wat een verlangen zou dat bij ons teweeg moeten brengen naar Hem, naar die dag.
De ‘schoonheid’ van de Koning Jezus Christus. Js.33:17: ’Uw ogen zullen den Koning

zien in Zijn schoonheid; zij zullen een ver gelegen land zien.’

Uw ogen zullen de Koning zien in ‘volle schoonheid’, in ‘zijn glorie’. Meteen
daaropvolgend, dus verbonden aan dat zien van de Koning het zien van een ver
gelegen land.
Dat ver gelegen land is het hemelse (Hbr.11:14,15,16). Wij zien uit, wij verlangen
naar een beter, dat is het hemelse, naar de stad van wie de Kunstenaar en
Bouwmeester God Zélf is (Hbr.11:10).
Jezus komt terug.
Onze hoop op Zijn wederkomst is gebaseerd op uitspraken van Jezus Zelf, die Hij
voor de Hoge Raad, met de dood voor ogen, helder en duidelijk heeft uitgesproken.
Toen de hogepriester, de aanklager, Jezus vroeg of Hij wilde bevestigen dat Hij de
Christus was, de Zoon van God, antwoordde de Heer:’… gij hebt het gezegd. Doch Ik

zeg u, van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand van
de kracht Gods en komende op de wolken des hemels’ (Mt.26:64).
Na de Hemelvaart van Jezus bevestigden de twee engelen, die verschenen aan de
apostelen toen ze na Zijn opvaart naar de hemel bleven staren: ‘Deze Jezus, die van

u is opgenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten
hemel hebt zien varen (Hd.1:11)’.

In Zijn afscheidswoorden, waarmee Hij Zijn discipelen wilde vertroosten, sprak
Christus: ‘Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het

huis van Mijn Vader zijn vele woningen anders zou Ik het u gezegd hebben want Ik
ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats heb
bereid, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook Gij zijn moogt, waar Ik ben’
(Jh.14:1-3).
De eerste apostelen herhalen deze belofte en wekken de eerste gemeenten
voortdurend op om vooral deze maran-atha hoop (Jezus komt!) levend te houden.
(Rom.8:17,18; 1Kor.15:51,52; 2Kor.4:18-5:1; Filp.3:20,21; Kol.3:1-4: 1Thes.4:1317; Jak.5:7; 2Pet.3:13,14; 1Joh.3:2; Jud. 20,21).
De Bijbel geeft ons inzicht hoe dit geweldige werk van God in een door Hem
vastgestelde volgorde zal plaatsvinden.
Eerst komt Jezus als Bruidegom om Zijn bruid te halen (1Kor.15:22,23; Opb.11:12)
en zal de eerste opstanding plaatsvinden; de opstanding uit de doden (Opb.20:4-6).
In het huis van de Vader vindt het Avondmaal van de bruiloft van het Lam plaats
(Opb.19:7,8,9).
Op aarde komt de grote verdrukking tot een climax. Op het hoogste punt van de
verdrukking, na de bruiloft van het Lam, komt de Heer met de Zijnen terug op aarde
(Opb.21:1,2).
De antichristelijke machten zullen verslagen worden. De satan wordt duizend jaar
gebonden (Opend.20:1-3). Het duizendjarig rijk der heerlijkheid breekt aan, de aarde
wordt vol van de kennis van de Heer Js.11:9: ‘Men zal nergens leed doen noch

verderven op den gansen berg Mijner heiligheid; want de aarde zal vol van kennis
des HEEREN zijn, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken’.
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Aan het einde van die duizend jaar wordt satan losgelaten (Opb.20:7-10) en daarna
vindt de algemene opstanding der doden en het laatste oordeel plaats (Opb.20:1115).
Christus is Degene, Die van God geordend is tot een Rechter van levenden en doden.

Hd.10:42: ‘En heeft ons geboden den volke te prediken, en te betuigen, dat Hij is
Degene, Die van God verordend is tot een Rechter van levenden en doden’.
Hd.17:31: ‘Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem
rechtvaardiglijk zal oordelen, door een Man, Dien Hij [daartoe] geordineerd heeft,
verzekering [daarvan] doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt
heeft’.

Jezus komt: de Heilige Geest wijst daarop - ook in onze dagen – en houdt die
verwachting levend in de harten van de gelovigen, van christenen van alle tijden.
Het is de hoop op en het verlangen naar de wederkomst van de Heer en het Rijk van
God, waar gerechtigheid en vrede zullen heersen, die tot op de dag van vandaag
door de Heer levend zijn gehouden en zijn blijven bestaan in de gemeente.
Vreemdelingen op aarde.
Deze hoop en dit verlangen naar de Heer maakt ons gasten, vreemdelingen in deze
wereld. Wij zijn wel op deze aarde maar zeker niet van deze aarde. Een christen, een
volgeling van Jezus Christus, heeft zijn/haar vaderland niet op aarde, maar is
‘bijwoner’. Dat is toch wat de Bijbel ons leert:

Ps.119:19: ‘Ik ben een vreemdeling op aarde’.
Hbr.11: 13b,14: ’… ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen
en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een
vaderland’.
Hbr.13:14: ‘Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de
toekomende’.
Van de gelovigen van alle tijden verwacht en verlangt de Heer dat men innerlijk vrij,
los is, om alles te verlaten om Hem, het Lam Gods, te volgen.
Christus leert: Mt.19:29: ‘En zo wie zal verlaten hebben, huizen, of broeders, of

zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om Mijns Naams wil,
die zal honderdvoud ontvangen, en het eeuwige leven beërven’.

Besef ik mijn vreemdelingschap, voel ik mij een vreemdeling hier op aarde of voel ik
mij hier thuis? Heb ik mij, innerlijk vrijgemaakt van de vergankelijke dingen en weet
ik mij in de nabijheid van en in de gemeenschap met de komende Heer (Jezus), Die
iets beters en hogers voor mij beschikt heeft en verheug ik mij daarop?
De heilige vreugde van de Wijnstok.
Ontmoetingsdag 2019. Die is, Die was en Die komen zal
‘schoonheid’ en ‘vreugde’ in Hem: in Wie Hij is en wat Hij schenkt.
Wij geloven en ervaren dat wij leven in de tijd vlak voor de wederkomst van Jezus
Christus als Bruidegom om Zijn bruid te halen. Voor allen die bij deze opname horen,
houdt dit tevens het ontkomen in, van en uit de aanstaande verdrukking.
Christus noemt Zichzelf (Joh.15:1) de ware Wijnstok. Het gaat om een steeds rustig
volharden in de innerlijke gemeenschap met Christus, zoals Hij ons leert: Jh.15:5: ‘Ik
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ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel
vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen’. Jezus is de Wijnstok en Zijn vrucht, de

wijn of blijdschap van de H. Geest, Die van Hemzelf uitgaat. Het beleven van de
vreugde in de Heilige Geest, de blijdschap van het geloof in het verbonden zijn in en
met de Wijnstok.
Broeders en zusters, vreugde en blijdschap nu én in de zeer aanstaande ontmoeting:

1 Kor.2:9: ‘Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor
niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God
bereid heeft dien, die Hem liefhebben’.
Houdt de hoop levend; laat het u niet ontnemen; laat het niet verflauwen of
vervagen; laat het krachtig zijn, maar u ook kracht geven.

Als de hoop verflauwt, als het ontbreekt aan vreugde, of blijdschap: bid daarvoor.
Jezus leert het ons, spreekt het tot ons; Jezus beloofd het ons: Luk.11:9,10:‘ ’Bidt,

en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan
worden. Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die
klopt, dien zal opengedaan worden’.

Dat de Heilige Geest ons vandaag moge leren, troosten, versterken en inspireren om
dichter bij God te komen en dichterbij te komen in toewijding aan, navolging van en
diep verlangen, heilige heimwee, naar de komende Bruidegom Jezus Christus.
Dat geve ons de Heer.
Ik dank u voor uw aandacht.
J.L.M. Straetemans
Nieuwegein, 15 juni 2019

9

INLEIDING TOT DE OPENBARING
Openbaring 1: 1 – 8
Het boek Openbaring is het meest geestelijke boek van het Nieuwe Testament.
Zij wordt ‘profetie’ genoemd.

Openb.1:3 Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en
die bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij.
Openb.22:18,19 Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes
boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de
plagen, die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des
boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de
heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is.
Het is een geschenk; het is de Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven
heeft en waarvan de eerste acht verzen de inleiding vormen. In de eerste drie verzen
wordt het doel van dit boek meegedeeld. Daarna volgt in vs. 4 tot 8 de zegengroet
en bede van Johannes, met een zeer plechtige, onnavolgbaar mooie en innige
belijdenis van zijn geloof en zijn hoop. De zeven geesten van vs. 4 zullen we nader
leren kennen als de krachten van de Heilige Geest. In vs. 4 en 5 belijdt Johannes zijn
geloof in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zoals de ‘Introductie’ van een
groot muziekwerk ons moet invoeren in de sfeer van het stuk, en wij in het
‘Leidmotief’ al de aard en de inhoud van het stuk kunnen vatten, zo brengen ons de
eerste acht verzen al in de sfeer die nodig is om ten volle de heiligende invloed van
deze Godswoorden te ondergaan.
Het doel van de Openbaring
Het is dus een Openbaring die aan Johannes gegeven werd en helemaal niet een
voor de mens onbegrijpelijke voorstelling van dingen, want ze werd gegeven met het
doel om Zijn ('s Heren) dienaren te tonen de dingen, die haast geschieden moeten.
Het doel is om ons dat kenbaar te maken zodat wij die dingen in en door de Kerk
van Christus zouden kunnen weten en hoe deze gebeurtenissen zich zouden
ontwikkelen. Dit alles tot de tijd dat alles voleindigd en het heerlijke werk van de
genade voor de ogen van hemel en aarde volkomen voltooid zal zijn. Het spreekt
vanzelf dat de dienaren hun Heer en God hierin moesten kunnen begrijpen, anders
zou immers het geopenbaarde totaal doelloos zijn geweest.

Amo.3:7 Gewisselijk, de Heere HEERE zal geen ding doen, tenzij Hij Zijn
verborgenheid aan Zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebbe.

De Openbaring is dus niet gegeven aan de Joden en ook niet aan de heidenen.
Beeldspraak en gezichten
Het boek Openbaring is gegeven in beeldspraak en gezichten, evenals de profetieën
van het Oude Verbond. De Heer Jezus geeft dit meteen Zelf aan in (Openb.1:20),
wanneer Hij bij het eerste beeld ook Zelf de verklaring geeft: 'de 7 sterren, die gij

gezien hebt in Mijn rechterhand, zijn de zeven opzieners (ook engelen genoemd) van
de 7 gemeenten, en de 7 kandelaren zijn de 7 gemeenten.' Zo vinden we verder in
(Openb.17:12): 'de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen,' en vs. 15:
'de wateren, die gij gezien hebt, zijn volken,' en vs. 18: 'de vrouw, die gij gezien
hebt, is de grote stad' en eveneens (Openb. 19:8): 'het reine lijnwaad is de
rechtvaardigmaking van de heiligen.’ Met deze aanwijzing heeft Christus Jezus Zelf
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de richting aangegeven waarin haar betekenis en verklaring gezocht moeten worden.
Schrift met Schrift vergelijken!
Geschiedenis
Omdat het Koninkrijk van Jezus niet van deze wereld is (Joh.18:36), kan met de
inhoud van de Openbaring ook niet de geschiedenis van de koninkrijken van deze
wereld of de wereldgeschiedenis bedoeld zijn. Bedoeld wordt de geschiedenis van
het Koninkrijk Gods, dat met de komst van Jezus op aarde tot ons is gekomen
(Mar.1:15) (Mat.12:28). Het is anders gezegd de geschiedenis van het christelijke
volk hier op aarde en in de heerlijkheid, of de Strijdende en Zegevierende Kerk, het
Koninkrijk der Hemelen, zoals zij genoemd wordt (Mat.3:2; 4:17; 10:7; 23:13).

Luk.17:20,21 En gevraagd zijnde van de Farizeeën, wanneer het Koninkrijk Gods
komen zou, heeft Hij hun geantwoord en gezegd: Het Koninkrijk Gods komt niet met
uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het
Koninkrijk Gods is binnen ulieden.
Openbaring 1: 1 – 8.
1 De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn
dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door
Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft;
2 Dewelke het woord Gods betuigd heeft, en de getuigenis van Jezus Christus, en
al wat hij gezien heeft.
3 Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die
bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij.
4 Johannes aan de zeven Gemeenten, die in Azië zijn: genade zij u en vrede van
Hem, Die is, en Die was, en Die komen zal; en van de zeven geesten, die voor Zijn
troon zijn;
5 En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de
doden, en de Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons
van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed.
6 En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg
ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
7 Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem
doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja,
amen.
8 Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die
was, en Die komen zal, de Almachtige.
Openb.1:1,2 De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om
Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij
door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft;
Dewelke het woord Gods betuigd heeft, en de getuigenis van Jezus Christus, en al
wat hij gezien heeft.
Voor wie?
Christus gaf Zijn Openbaring aan Zijn knechten om hun te tonen wat gebeuren zou
(Openb.1:1) en juist het uitvoerigste en verreweg het grootste deel heeft betrekking
op onze (laatste) tijd. We zien dat de daarin voorzegde gebeurtenissen zich dagelijks
meer en meer ontwikkelen. Als de Openbaring ooit door de knechten van de Heer
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begrepen kan worden, dan moet het juist nu zijn. We leven namelijk in het begin van
die tijd waarvoor de Heer vooral Zijn Openbaring gegeven schijnt te hebben. Hij
heeft die tijd zo bijzonder uitvoerig geschilderd, om Zijn dienstknechten te
waarschuwen tegen de verleiding van de grote afval, hen te versterken in het geloof
in Hem en hen te bewaren in Zijn Naam. De geheimen van het rijk van God zijn niet
aan de wijzen van de wereld geopenbaard, maar aan de eenvoudige van hart, zoals
de knechten van de Heer moeten zijn.

Luk. 10:21 Te dier ure verheugde Zich Jezus in den geest, en zeide: Ik dank U,
Vader! Heere des hemels en der aarde; dat Gij deze dingen voor de wijzen en
verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard; ja,
Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U.
2 Kor.11:2,3 Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods; want ik heb ulieden
toebereid, om u als een reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk aan
Christus. Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid
bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden, om af te wijken van de
eenvoudigheid (eenvoud, oprechtheid), die in Christus is.
Openb.1:3 Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en
die bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij.
Waarom?
Christus heeft ons dit niet geopenbaard om onze nieuwsgierigheid te bevredigen:

Han.1:6,7 Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Heere, zult
Gij in dezen tijd aan Israël het Koninkrijk wederoprichten? En Hij zeide tot hen: Het
komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen
macht gesteld heeft; maar, zoals we al gezegd hebben, opdat we de ziens- en
denkwijze van de Heer, Zijn oordeel over de aardse en kerkelijke aangelegenheden
daaruit zouden leren kennen en dus het kwade vermijden en de goede weg zouden
bewandelen. Daarom heeft de Heer ons niet in algemeen verstaanbare taal gezegd
wat nog gebeuren zou op aarde, maar in profetische taal van de H. Geest. Hij heeft
ons in beeldspraak de eigenschappen aangegeven, waaraan de gelovigen direct en
feilloos kunnen herkennen wat uit Hem en wat uit de vader van de leugen is.

Joh. 8:44 die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet
staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo
spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve [leugen]).
De profetie is immers niet voor de ongelovigen, maar voor degenen die geloven.

1Kor.14:22 Zo dan, de [vreemde] talen zijn tot een teken niet dengenen, die
geloven, maar den ongelovigen; en de profetie niet den ongelovigen, maar
dengenen, die geloven.

Openb.1:3.b De tijd is nabij.
Openb.22:7 Zie, Ik kom haastiglijk; zalig is hij, die de woorden der profetie dezes
boeks bewaart.
22:10 En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden der profetie dezes boeks niet; want
de tijd is nabij.
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Openb.1:4 Johannes aan de 7 Gemeenten die in Azië zijn: genade zij u en vrede
van Hem, Die is, en Die was, en Die komen zal; en van de zeven geesten, die voor
Zijn troon zijn;
De zeven gemeenten vinden wij beschreven in Openbaring 2 en 3. De betekenis van
hun namen is hun wezen, drukt hun wezen uit.

1Sam.25:25 Mijn heer store zich niet aan deze man van niets, aan Nabal, want zoals
zijn naam is, is hij: Nabal heet hij en een dwaas is hij . (de naam Nabal betekent
dwaas)
Éfeze
verlangen en welgevallen.
Smyrna
mirre; de bitterheid.
Pérgamus
hoge toren; de torenbouw.
Thyatíre
teugelloos voorthollen
Sardis
overblijfsel.
Filadelfía
bloeiende en geurende struik.
Laodicéa
volkregering, volksgericht.
De brieven, geschreven aan de zeven gemeenten, beschrijven ons zeven tijdperken
van elk ca. 300 jaar, van de geschiedenis van de Kerk van Christus op aarde tot aan
het rijk der heerlijkheid.

Openb.1:4 de zeven geesten, die voor Zijn troon zijn.

Wie is Hij (Openb.3:1), die de zeven geesten Gods heeft?

Jes.11:1, 2 Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isai, en
een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen. En op Hem zal de Geest des
HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der
sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN.
Christus is het rijsje uit de tronk van Isaï, op Wie:
1. de Geest van de Heer,
2. de Geest van de wijsheid en
3. van het verstand,
4. de Geest van de raad en
5. van de sterkte,
6. de Geest van de kennis en
7. van de vreze des Heren

Getallen met betekenis
Wat zijn de zeven geesten Gods die ook in (Openb.1:4) genoemd worden?
Openb. 4:5 zegt ons dat zij zeven vurige lampen waren, brandend voor de troon van
God. We moeten hier dus denken aan zeven verschillende krachten of openbaringen
van de Heilige Geest. Paulus leert ons dat duidelijk in (1Kor.12), wanneer hij niet wil
dat we onwetend zijn van de geestelijke gaven (vs. 1), omdat er (vs. 4)
verscheidenheid is van gaven die echter alle door dezelfde Geest gegeven en
gewerkt worden.
Zeven is het volmaakte getal van Gods openbaring in het menselijke en als zodanig
hier het symbolisch getal van de krachten van de Heilige Geest in Christus Jezus, die
de volheid is.
Drie het symbolisch getal van God (Vader, Zoon en H. Geest), vier het symbolisch
getal van de aarde; vier rijken zouden de macht hebben over de aarde (Dan.7:3-17),
de vier winden (Dan.7:2) (Mar.13:27) of vier hoeken der aarde (Openb.7:1), de
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vereniging van deze twee getallen, het zevental, is de voleinding van Gods
Openbaring op aarde. In het zevental ligt bovendien een opeenvolging opgesloten.
Rangschikken we de krachten van de Heilige Geest, zoals Paulus ons die in genoemd
hoofdstuk vs. 8-10 opnoemt, naar haar onderscheiden en overeenkomstige
geaardheid, dan vinden we de volgende zeven onderscheiden gaven:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De
De
De
De
De
De
De

gave
gave
gave
gave
gave
gave
gave

van
van
van
van
van
van
van

de wijsheid en kennis van God.
het geloof.
de gezondmaking.
de krachten of wonderen.
de profetie, visioenen, dromen.
de onderscheiding van de geesten.
de vreemde talen en uitlegging daarvan.

Openb.1:5 En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit
de doden, en de Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en
ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed.

Van Johannes wordt getuigd, dat hij het Woord Gods betuigd heeft, en de Getuigenis
van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft (Openb.1:2). Om dit getuigenis van
Jezus Christus gaat het.

1Joh.1:1,3a. Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen
wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, en onze handen
getast hebben, van het Woord des levens; Hetgeen wij dan gezien en gehoord
hebben, dat verkondigen wij u.
Openb.1:6 En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader;
Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
Degenen die aan de eerste opstanding en levende verandering deel hebben,
ontvangen het koninklijk priesterschap.

Openb.20:4,5,6 En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun
gegeven; en ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van
Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden
hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun
hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren. Maar
de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de duizend jaren geëindigd
waren. Deze is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste
opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters
van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren.
De wederkomst

Openb.1:7,8 Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen,
die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw
bedrijven; ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de
Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige.

Deze wederkomst van de Heer met Zijn gemeente (de wolk der getuigen) is een en
dezelfde als die van Openb. 14:14; Openb. 19:11; Openb. 20:1, of de zichtbare
verschijning van de Heer in Zijn toekomst. Zij is een enige, blijvende verschijning. De
genoemde plaatsen van de Openbaring beschrijven echter allen een andere
verrichting, die bij die verschijning van de Heer met Zijn gemeente plaatsheeft. Het
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is die ene komst van de Heer op de wolken des hemels, waarvan Hij Zelf spreekt in
Mat. 24:30; Mat. 26:64; Mar. 13:26; Mar. 14:62; Luk. 21:27,28 waarvan de engelen
spreken in Han. 1:11, en waarvan ook Johannes zelf in profetische zin getuigt in
Openb. 1:7.
Israël
Israël zal zijn Messias gevonden hebben en aan het hoofd van de volken staan. Dan
zal Eze. 37:21-28 vervuld worden en het oud- en nieuwtestamentisch Israël Gods
onder één Heer en herder staan, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn,
en Hij zal de God-met-hen zijn, hun God. De twaalf stammen van de joden zullen alle
uit hun laatste en grootste ballingschap in het land van hun vaderen verzameld
worden. Ze zullen tot Christus, hun nu in Heerlijkheid gekomen Messias, bekeerd
worden. Zij zullen nu ook Zijn komst in nederigheid, tot verzoening van hun zonden,
erkennen, zie o.a. Zac. 12:10; Rom. 11:25-29.
Ook heidenen zullen tot de kennis van Christus komen, zodat de aarde vol wordt van
de kennis van de Heer, zie o.a. Psa.22:28,29; Jes.11:9,10,12; Jes.25:7.
Christus zal, als de Zoon van David, in het herbouwde Jeruzalem koning over Israël
en over al de volken zijn. In de volgens Ezechiëls profetie daar te bouwen tempel
(Eze.43:1-7) zullen in de eredienst van de christenen uit de joden de schaduwen van
de wet verbonden zijn met het wezen in het evangelie. Alle onzondige menselijke
bedrijven, kunsten en wetenschappen zullen net zo uitgeoefend en beoefend worden
als nu en zelfs tot grotere hoogte klimmen, maar de Heer zal daarin de Hem
toekomende eer en heerlijkheid toegebracht worden (Openb. 21:26). Bij dat alles zal,
nu de vloek van de zonde opgeheven is, ook weer een paradijstoestand op aarde
heersen voor mensen, dieren en planten.
Nooit zonder waarschuwing
Het is altijd Gods grote genade geweest, dat Hij nooit Zijn oordelen zonder
waarschuwing over enige stad heeft laten komen. Heeft de Heer Jona niet tot het
goddeloze Ninevé gezonden? Heeft Jezus Christus Jeruzalem niet vaak
gewaarschuwd? Hoe klinkt Zijn liefde niet door in Zijn wenen en Zijn zuchten over
haar? Luk.19:41 – 44 En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar,

zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede
dient! Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen,
dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen, en zullen u omsingelen,
en u van alle zijden benauwen; en zullen u tot den grond nederwerpen, en uw
kinderen in u; en zij zullen in u den enen steen op den anderen steen niet laten;
daarom dat gij den tijd uwer bezoeking niet bekend hebt.

15

Maranatha!
De Openbaring is een roepstem, een waarschuwing, een geschenk voor deze laatste
tijd. Want wij horen in dit Bijbelboek het aanrollen van de donder (de oordelen) van
verre, maar ook spreekt zij van ontkomen voor allen, die de Woorden van deze
profetie horen en er naar handelen. Wij geloven dat wij leven in de tijd vlak voor de
wederkomst van Jezus Christus als Bruidegom om Zijn bruid te halen. Voor allen die
bij deze (bruids-)opname horen, houdt dit tevens in dat men ontkomt aan de
aanstaande vreselijke grote verdrukking. In de tekenen van de tijd horen en zien wij
de naderende voetstappen van de komende Bruidegom.
Het is altijd de hoop van de gelovigen in de kerk van Jezus Christus geweest,
opgenomen te worden, de Heer tegemoet in de lucht en eeuwig de Zijne te zijn. Het
is duidelijk dat daarom de verkondiging binnen en buiten de gemeente in het teken
staat van de oproep: ‘Bekeert u, want het koninkrijk van God is nabijgekomen!’
Maranatha: dit is zowel de bede ‘Kom Heer Jezus’ als de verkondiging ‘Jezus komt!’
Haarlem, mei ’19, J.L.M. Straetemans.
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DE HERSTELD APOSTOLISCHE ZENDINGKERK GELOOFT:
1. dat de Bijbel de enige grondslag is voor het geloof.
2. dat de Heer Jezus Christus het Hoofd van de kerk is, die Hij wil besturen door de
Heilige Geest, en in wier midden Hij wil spreken door het woord der profetie.
3. dat zij van Godswege de opdracht heeft, om gelijk Elia en Johannes de Doper
Israël opriepen tot de wet en de getuigenis, de christenheid op te roepen tot de
leer der heilige Schrift, de Bijbel, zoals deze in de eerste eeuw van de kerk door
apostelen, profeten, evangelisten en herders/leraars, die door de Heer geroepen
waren, werd onderwezen.
4. dat alle mensen zalig kunnen worden.
5. dat de Heer Jezus spoedig persoonlijk zal wederkomen en dat Zijn komst
voorafgegaan zal worden door de opstanding uit de doden en de verheerlijking
van de levend overblijvenden, die daartoe waardig zullen bevonden worden.
De erediensten worden op zondag gehouden te:
Amersfoort
Banckertstraat 3

10 en 17 uur
informatie 033 – 4 75 12 46

Amsterdam

Burg. Röellstraat 199

10:30 en 17 uur
informatie 023 – 5 24 69 20

Arnhem

Uitzichtkerk, Zaslaan 22

10 en 17 uur
informatie 026 – 3 64 15 84

Enkhuizen

Zuiderhavendijk 25

10:30 en 17 uur
informatie 0228 – 31 46 12

’s-Gravenhage

Willemstraat 69

10 en 2e en laatste 17 uur
informatie 070 – 4 27 75 30

Groningen

Geulstraat 14

10 uur
informatie 0598 – 45 16 60

Haarlem

Wilhelminastraat 21

10 en 17 uur
informatie 023 – 5 28 55 61

Utrecht

Herenweg 7

10 en 17 uur
informatie 030 – 2 30 07 44

Wageningen

Churchillweg 138
hoek Kolkakkerweg

10 en 16.30 uur
informatie 0318 – 63 41 85

Zierikzee

Lutherse kerk
twee zondagen per maand
Gat van West-Noord-Westen informatie 070 – 4 27 75 30
www.hazknederland.org
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