
EEN ANALYSE VAN DE OPENBARING (18) 
Conclusies 

 
 
We zijn op het punt gekomen dat we een aantal conclusies kunnen trekken betreffende de inhoud en 
intentie van de Openbaring. Deze visioenen zijn zo rijk en gevarieerd dat we een groot aantal 
conclusies zouden kunnen trekken. Maar binnen het kader van deze analyse zullen we ons tot de 
hoofdzaken beperken. We geven hieronder eerst een aantal deelconclusies en daarna een 
eindconclusie. 
 
Deelconclusies inhoud 
Conclusie 1 
De oorsprong van de “Openbaring van Jezus Christus” ligt bij God. Gezien de goddelijke oorsprong en 
het urgente karakter van de visoenen, verdient het boek de volle aandacht en mag met de inhoud 
niet worden gemanipuleerd. 
 
Conclusie 2 
Jezus vervult binnen de visioenen een centrale rol. Hij was de enige die in aanmerking kwam de 
verzegelde boekrol te openen en de visoenen aan de gelovigen bekend te maken. De reden daarvoor 
was dat hij hen met zijn bloed heeft gekocht en tot priesters voor God heeft gemaakt.  
 
Conclusie 3 
De visioenen spelen zich af tegen de achtergrond van een reëel kosmisch conflict, waarbij Satan het 
gezag van God betwist en voor zichzelf opeist. Het conflict breidt zich uit naar deze aarde. De trouwe 
gelovigen, die Gods gezag erkennen en hem en het Lam aanbidden, zijn het doelwit van de draak. 
 
Conclusie 4 
Bij die strijd tegen de gelovigen, inclusief Gods antwoord daarop, zijn drie centrale thema’s aan de 
orde: vervolging, waarschuwing en oordeel. Met het aanbreken van het oordeel is het eindpunt van 
de kosmische strijd bereikt. Het is de ”grote dag van de almachtige God”, de “grote dag van hun 
toorn”, de “dag des Heren”, waarop God voor altijd een einde maakt aan de strijd tussen goed en 
kwaad. 
  
Conclusie 5 
Priesterschap is ook een belangrijk thema. We zien Jezus zelf als (hoge)priester te midden van de 
zeven kandelaren. Maar het allerbelangrijkste is dat hij alle gelovigen heeft voorbestemd om 
“priesters” te worden voor God. Dit priesterschap wordt gerealiseerd bij de komst van de heilige 
stad, het nieuwe Jeruzalem.  
 
Deelconclusies intentie 
Conclusie 6 
Openbaring is volgens Jezus (epiloog) en Johannes (proloog) aan de gelovigen gegeven om hen te 
tonen wat de toekomst brengen zal. 
 
Conclusie 7 
Zij mogen hun toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Dit blijkt uit de zorg van Jezus voor de zeven 
gemeenten (de kandelaren) en de beloften die hij hen geeft.  
  
Conclusie 8 
De visioenen geven hen inzicht in de machtsstrijd om het gezag, die in het universum gaande is. 
Iedereen moet de keuze maken of hij Gods gezag wél of niet wil erkennen. 
 



Conclusie 9 
De Openbaring laat zien aan welke loyaliteitskenmerken ware gelovigen moeten voldoen. Zij 
volharden in hun geloof in Jezus en houden Gods geboden. Wat hen ook overkomt, in Gods ogen zijn 
zij overwinnaars. 
 
Conclusie 10 
De visioenen zijn niet gefocust op calamiteiten, maar op de positieve afloop van de machtsstrijd 
tussen God en Satan. De machten van het kwaad en hun aanhangers worden uiteindelijk vernietigd.  
 
Conclusie 11 
De teneur van heel de Openbaring is dat deze gebeurtenissen spoedig zullen plaatsvinden en dat de 
gelovigen erop voorbereid moeten zijn. Alle zeven gemeenten worden met nadruk erop gewezen dat: 
“Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.” 
 
We kunnen de bovenstaande deelconclusies nu samenvatten in een algemene eindconclusie. 
  
EINDCONCLUSIE 
De ‘inhoud’ van de Openbaring bestaat uit “woorden der profetie” in de vorm van visioenen. Deze 
visioenen zijn historisch van aard en hebben betrekking op de periode vanaf Johannes tot de komst 
van Jezus, die “weldra moet geschieden”. Voordat hij komt, moeten de gelovigen weliswaar eerst 
zware tijden doorstaan, maar hen wacht een ongeëvenaarde toekomst. Bij de komst van Jezus maakt 
God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar geen dood, rouw, geklaag of moeite meer zal zijn 
“want de eerste dingen zijn voorbijgegaan”. De bestemming van de trouwe gelovigen is “de tent van 
God”, de plaats waar zij voor altijd als priesters in zijn nabijheid mogen verkeren. 
 
Wat de ‘intentie’ van de Openbaring betreft, noteren we het volgende. De visioenen zijn gegeven om 
een bron te zijn van troost, bemoediging en kracht voor het trouwe volk van God, dat een cruciale rol 
vervult bij het kosmische conflict tussen goed en kwaad. Ook al zijn de ontwikkelingen voor hen 
aanvankelijk alarmerend, en is de afloop voor de ongelovigen fataal, toch zijn de visioenen niet 
bedoeld om hen angst aan te jagen. Integendeel, ze zijn een zegen voor hen “die horen de woorden 
der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat”. Met het inzicht dat de gelovigen in de 
toekomst hebben gekregen, kunnen zij hun eigen ervaringen in het juiste perspectief plaatsen. Aan 
het einde komt Jezus “om een ieder te vergelden, naar dat zijn werk is”. Zo verbreedt de Openbaring 
de visie van de gelovigen, zodat ze vanuit deze wereld van vervolging kunnen uitzien naar een betere 
wereld waar God en het Lam bij hen zullen zijn. 
 
Tot besluit 
De doelstelling van deze analyse was zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de inhoud en intentie van 
de Openbaring. De voorgaande conclusies zijn een weergave van de belangrijkste resultaten die met 
de analyse zijn bereikt. Wanneer de lezer deze conclusies ervaart als een zinvolle bijdrage tot een 
realistisch, evenwichtig en betrouwbaar beeld van de inhoud en intentie van dit boek, dan is 
daarmee alle tijd en moeite die aan dit project is besteed rijkelijk beloond. 
 
(Wordt vervolgd: nabeschouwing) 

 

 

 
 


