
ANALYSE 
 EEN EERSTE VERKENNING 

 
Het is zinvol om de Openbaring eerst een aantal keren aandachtig in zijn geheel door te lezen 
vóórdat je de aparte onderdelen gaat bestuderen. Daardoor krijg je al enigszins een beeld van de 
diverse structurele eenheden en thema’s waaruit het boek is opgebouwd. Een eerste verkenning 
levert het volgende resultaat op. 
 
FUNDAMENTELE STRUCTUUR 
De volgende onderdelen zijn vrij gemakkelijk te onderscheiden (zie Fig.1): 

A) Voorwoord/proloog (1.1-11)   
Het zal duidelijk zijn dat Johannes geen voorwoord voor de Openbaring had klaarliggen toen 
hij geheel onverwachts zijn eerste visioen kreeg. Dat heeft bij achteraf geschreven en daarbij 
heeft hij zich voornamelijk laten inspireren door het nawoord van Jezus.  

B) Het visioen van de Mensenzoon en de zeven gemeenten (1.12-3.22) 
In dit visioen verschijnt Jezus en hij heeft een boodschap voor zeven bij hun naam genoemde 
gemeenten. 

C) Alle TOEKOMSTVISIOENEN (4.1-21.8) 
Het zijn deze visioenen waarop we ons in de volgende afleveringen zullen gaan richten. 

D) De Bruid van het Lam, de Heilige Stad (21.9-22.5) 
De visoenen van Johannes eindigen met de komst van Gods nieuwe schepping.  

E) Nawoord/epiloog (22.6-21) 
Aan het eind van de visioenen wijst Jezus nog eens op een paar belangrijke zaken met 
betrekking tot wat hij heeft geopenbaard. 

 
PROLOOG (1.1-11) 

DE ZEVEN GEMEENTEN (1.12-3.22; de gelovigen vóór de wederkomst) 

 
VISIOENEN OVER DE TOEKOMST (4.1-21.8) 

(series A, B en C) 
 

DE BRUID VAN HET LAM (21.9-22.5; de gelovigen ná de wederkomst) 

EPILOOG (22.6-21) 

Fig.1: Fundamentele structuur van de Openbaring 
 
Uit dit globale overzicht valt af te lezen dat de Openbaring een zogenaamde chiastische (of: 
spiegelbeeld) structuur heeft. Daarbij zijn de Proloog en de Epiloog elkaars spiegelbeeld. 
Zo ook de Zeven Gemeenten en de Bruid van het Lam (het Nieuwe Jeruzalem). 
De visioenen over de toekomst vormen samen de kern van de Openbaring. Later zal uit de analyse 
blijken dat deze kern bestaat uit drie series (A, B en C). Dat serie B dan het structurele middelpunt 
van deze drie series is (en daarmee ook van heel het boek) moge duidelijk zijn. Ook zal het 
kernthema van de Openbaring in serie B te vinden zijn. 
 
THEMA’S  
Proloog en Epiloog: we constateren hierbij dezelfde thema’s en structuur (zie Fig. 2): 

- De oorsprong en aard van het boek Openbaring 
- De komst van Jezus en het daarmee gepaard gaande oordeel 
- Hoe de gemeenten met de Openbaring moeten omgaan 

 
De zeven gemeenten krijgen van de Mensenzoon instructies die drie gemeenschappelijke thema’s 

bevatten. Hij weet precies hoe het er met hun geestelijk leven voorstaat en welke gevaren hen 

bedreigen: 



1) Zonden: de Mensenzoon wijst op zonden die binnen de gemeenten voorkomen. Deze 
vormen een reëel gevaar voor hun geestelijk welzijn en hun relatie met de Mensenzoon. De 
drie hoofdzonden zijn: 1) eerste liefde verloren (Efeze); 2) hoererij en afgoderij (Pérgamum, 
Thyatira); 3) verslapt geloof, maar toch zelfvoldaanheid (Sardes, Laodicéa). 

2) Waarschuwing: waar zonden worden gevonden, geeft Jezus een ernstige waarschuwing. Ze 
krijgen de opdracht zich van hun dwaalwegen te bekeren. Maar hij geeft hen ook 
bemoedigingen en stelt hen een geweldig mooie toekomst in het vooruitzicht, als zij zich 
bekeren. Daaruit blijkt dat deze onder zijn hoede vallen en dat hij het beste met hen 
voorheeft. Daarom moeten wie oren hebben, horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. 

3) Oordeel: het oordeel valt samen met de komst van de Mensenzoon. Wie zich heeft bekeerd 
en trouw is gebleven, zal daarvoor worden beloond en de paradijselijke beloften van Jezus 
ontvangen. Maar wie zich niet wil bekeren zal dan zijn gerechte straf moeten ontvangen.  

  
De Bruid (Heilige Stad): de trouwe gelovigen hebben hun bestemming bereikt. Het oordeel heeft 
plaatsgevonden en de beloften die de Mensenzoon aan de zeven gemeenten deed, zijn nu vervuld. 
De zonden waarvoor de zeven gemeenten werden gewaarschuwd, worden hier niet meer gevonden. 
 
SCHEMATISCH OVERZICHT VAN STRUCTUUR en THEMA’S  
De thema’s van de proloog, de epiloog en de zeven gemeenten zijn verwerkt in een bepaalde 
structuur. Daardoor zijn de thema’s nog beter te herkennen. 
 

 PROLOOG (1.1-11) 
(Johannes) 

EPILOOG (21.6-21) 
(Jezus) 

1) Oorsprong en aard van de Openbaring 
a) is het “woord Gods”  
b) is “het getuigenis van Jezus Christus” 
c) bestaat uit “woorden der profetie”  

1) Oorsprong en aard van de Openbaring 
a) geïnspireerd door de “God van de geesten der profeten”  
b) Jezus betuigt deze dingen voor de gemeenten  
c) bestaat uit “woorden der profetie” 

2) Komst van Jezus en het oordeel 
a) “hetgeen weldra moet geschieden”  
b) “Zie Hij komt” (om te vergelden)  

-Loon: “tot een koninkrijk, tot priesters gemaakt” 
-Straf: “alle stammen der aarde zullen …weeklagen” 

c) “de dag des Heren”  
 

2) Komst van Jezus en het oordeel 
a) “hetgeen weldra geschieden moet” 
b) “Ik kom spoedig” en “mijn loon is bij Mij” 

-Loon: zij zullen “door de poorten ingaan in de stad” 
-Straf: “buiten zijn de honden, de tovenaars…” etc. 

c) “Ik kom spoedig”  
 

3) Zorgvuldig en verantwoord met dit boek omgaan 
“Zalig … die deze woorden der profetie”: 

 a) voorlezen 
 a) horen 
 c) bewaren 

3) Zorgvuldig en verantwoord met dit boek omgaan 
 “ Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek”: 

a) bewaart 
b) niet verzegelt 
 c) er niets aan toevoegt of afneemt 

Fig.2 Structurele en thematische overeenkomsten tussen Proloog en Epiloog 

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, zijn de inhoud en de structuur van de proloog en epiloog 

vrijwel identiek. 

 

1 “Dit zegt Hij, die …”: Bij alle zeven gemeenten introduceert de Mensenzoon zich met één of meer van zijn persoonlijke 
kenmerken. In totaal worden er veertien verschillende (= 2 x 7) kenmerken genoemd. We merken hierbij op dat we er 
weliswaar vijftien tellen, maar dat één daarvan - de zeven sterren - tweemaal voorkomt. Vanuit zijn ‘persoon’ schept de 
Mensenzoon zo een band met alle zeven gemeenten. 

2 “Ik weet …”: De Mensenzoon laat de gemeenten weten dat hij kennis en inzicht heeft in de bestaande situatie van elk van hen. 
Alle zeven mogen zich verheugen in zijn belangstelling en zorg. 

3 “ Maar Ik heb tegen u …”: Wat hij óók weet, is dat er in de gemeenten zonden worden gevonden, waarvan ze zich moeten 
bekeren. Op dit punt doen zich echter twee uitzonderingen voor: van Smyrna en Filadélfia worden geen zonden genoemd. 

4 “…en bekeer u…” (of woorden van gelijke strekking): Alle gemeenten die daarvoor in aanmerking komen, moeten hun 
verkeerde gedrag veranderen en gehoor geven aan de oproep die de Mensenzoon tot hen richt. 

5 “…maar zo niet, dan kom Ik tot u…”: Enerzijds komt de Mensenzoon, wanneer hij de tijd en omstandigheden daarvoor rijp acht, 
om iedereen te vergelden naar zijn werken (2:23). Wie geweigerd heeft zich te bekeren, zal dan zijn gerechte straf ontvangen. 

6 “Wie overwint …”: Anderzijds bemoedigt hij elke gemeente met één of meer beloften voor de “overwinnaars” onder hen. 

7 “Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt”: wat de Geest aan de ene gemeente te zeggen heeft, geldt 
evenzeer voor alle andere. 

Fig.3: Structureel grondpatroon van boodschappen aan de zeven gemeenten 



De Mensenzoon heeft zijn boodschap aan de zeven gemeenten verwerkt in een gemeenschappelijk 
patroon (Fig.3). Dit suggereert een bepaalde onderlinge band en eenheid. Elk van hen moet ook 
aandacht schenken aan wat de Geest tot de andere te zeggen heeft.  
 

Gem. HET OORDEEL 

Zonde en Straf 
 

Overwinning en Beloning 

Efe Zonde: eerste liefde verzaakt 
Straf: uw kandelaar wegnemen 

Eten van de Boom des Levens 

Smy  
 

Geen schade lijden van de tweede dood 

Pér Zonde: vasthouden aan “leer van Bileam” 
= hoererij en afgodenoffers 
Straf: u bestrijden met zwaard mijns monds 

Verborgen manna te eten krijgen 
Witte steen krijgen 
Nieuwe naam ontvangen 

Thy Zonde: tolereren de profetes Izébel 
= hoererij en afgodenoffers 
Straf: overtreders in verdrukking brengen 

Macht over de heidenen gegeven 
= hen hoeden met ijzeren staf 
Morgenster ontvangen 

Sar Zonde: ‘slapende’ gelovigen 
Straf: Ik zal u overvallen als een dief 

Bekleed met witte klederen 
Naam blijft in Boek des Levens 

Fil  Tot zuil gemaakt in tempel mijns Gods 
Naam: God/nieuw Jeruzalem/Mensenzoon 

Lao Zonde: zelfgenoegzaam en traag in geloof 
Straf: uit mijn mond spuwen 

Met Mij zitten op mijn troon 

Fig.4: De Mensenzoon en het oordeel over de zeven gemeenten 
 
Het oordeel over de zeven gemeenten (Fig.4) bestaat enerzijds uit straf voor wie zich niet van zijn 
zonden heeft willen bekeren, anderzijds ontvangen de overwinnaars hun beloning (zie Openb. 2 en 
3). 
 

 

 


