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Nabeschouwing  

 
 
Motivatie en nut van een analyse 
Wie voor de eerste keer de Openbaring heeft gelezen, zal niet het gevoel hebben dat hij het allemaal 
goed overziet en begrepen heeft. Zelfs na een aantal keren zal dat nog niet het geval zijn. Dan is het 
erg verleidelijk om op zoek te gaan naar ‘een verklaring’ van de visioenen. Maar hoe kun je weten of 
die verklaring wel klopt, of je die kritiekloos kunt volgen? 
 
Wij als Adventisten zijn er terecht op gewezen dat we bij het uitleggen van de Schrift niet zomaar op 
de mening van anderen moeten afgaan. We worden geacht eerst zelf degelijk onderzoek te doen. 
Daarna kunnen we onze eigen bevindingen vergelijken met die van anderen en - waar nodig - onze 
visie bijstellen. Dat principe was de motivatie achter deze analyse van de Openbaring.  
  
Het analyseren van een ingewikkeld boek als de Openbaring vraagt veel tijd, aandacht en geduld. Maar 
wie zich er eenmaal aan waagt, raakt er steeds meer door gefascineerd. En het resultaat is lonend 
gebleken. Bijvoorbeeld, de analyse heeft inzicht opgeleverd in de structuur, inhoud en intentie van het 
boek. Als gevolg daarvan hebben we oog gekregen voor het ‘progressief parallellisme’ bij de drie series 
toekomstvisioenen. Daardoor konden we ons een realistisch beeld vormen van de onderlinge 
verhouding en volgorde van de gebeurtenissen uit die visioenen. Verder hoeven we ons niet te laten 
verontrusten door allerlei dramatische en sensationele verklaringen die in bepaalde kringen zeer 
populair zijn. In plaats daarvan konden we in de twee voorgaande afleveringen vaststellen dat het 
oordeel (de ‘drie-engelen boodschap’) het kernthema is van de Openbaring en ook konden we op 
grond van rationele argumenten een gefundeerde keuze maken voor een historicistische interpretatie. 
Uit deze paar voorbeelden blijkt reeds dat een analyse een nuttig en praktisch hulpmiddel is om het 
doel te bereiken dat ons voor ogen stond. Dat doel is het bereiken van inzicht én een verklaring van de 
Openbaring die recht doet aan de reden waarom God “zijn dienaren” dit boek heeft gegeven, namelijk 
om hen “te tonen hetgeen weldra geschieden moet” (1.1). 
 
Van analyse naar interpretatie 
Hoe zinvol en verrijkend het resultaat van een analyse ook mag zijn, het is slechts een éérste stap op 
de weg naar een juiste interpretatie van de Openbaring. Hoewel analyse en verklaring in elkaars 
verlengde liggen en elkaar aanvullen, zijn het toch twee heel verschillende werelden. De ene is die 
van de ‘visionaire realiteit’ en de andere van de ‘historische realiteit’.  
 
Visionaire en historische realiteit 
Wanneer Johannes “in vervoering des geestes” verkeert, is alles wat hij op dat moment in zijn 
visioenen beleeft voor hem visionaire realiteit. Hij hoort met eigen oren en ziet met eigen ogen wat 
de verschillende wezens in de hemel en op aarde zeggen en doen. Is het visioen eenmaal voorbij, dan 
bestaat deze realiteit alleen nog in zijn herinnering. Zodra echter een bepaalde profetie uit de 
visioenen wordt vervuld, gaat visionaire realiteit over in ‘historische realiteit’. Behalve dit 
fundamentele onderscheid is er nog een ander belangrijk verschil tussen deze twee soorten realiteit. 
Dat heeft te maken met het Bijbelse karakter van de Openbaring. 
 
Symboliek 
Wie enigszins met de Bijbel vertrouwd is, moet wel geconstateerd hebben dat in vrijwel alle 
visioenen van Johannes talrijke directe en indirecte verwijzingen naar andere Bijbelboeken te vinden 
zijn. Daarom is het voor een goed begrip van de visioenen noodzakelijk om na de analyse éérst deze 
verwijzingen in hun originele context te bestuderen. Dan zal blijken dat bijna al die Bijbelse personen, 
situaties of gebeurtenissen in de Openbaring een symbolische betekenis hebben gekregen. Dit 
symbolische karakter van de visoenen is het tweede fundamentele onderscheid tussen visionaire en 



historische realiteit. Dit impliceert dat ‘visionaire realiteit’ de wereld is van de symboliek. De 
‘historische realiteit’ daarentegen is de werkelijkheid die door de symboliek wordt verbeeld. Het 
onderzoek naar die werkelijkheid is het domein van de historicistische interpretatie. 
 
Historische vervulling 
Voor het vaststellen van de historische vervulling van de visioenen zijn andere bronnen nodig dan 
Openbaring en de daaraan gerelateerde Bijbelboeken. We kunnen daarbij onder andere denken aan 
boeken over kerkgeschiedenis, archeologie, de geschiedenis van het Romeinse rijk (vanaf keizer 
Augustus), de middeleeuwen en de (vroeg)moderne geschiedenis tot en met het heden - en wat er 
verder nog in andere relevante vakgebieden te raadplagen valt. Bij het verklaren moeten we ons er 
steeds bewust van zijn dat niet de symbolen letterlijk worden vervuld, maar de betekenis die ze 
verbeelden. Als voorbeeld noemen we ‘Harmágedon’. In Openbaring gaat het niet om een letterlijke 
strijd op de letterlijke locatie van die naam (zoals bij de futurist interpretatie wél wordt gesteld), 
maar om de geestelijke strijd waarvan ‘Harmágedon’ het symbool is. Bij het interpreteren moeten 
we er dus steeds bewust rekening mee houden dat symboliek een wezenlijk kenmerk is van 
‘visionaire realiteit’. Doen we dat niet, of in onvoldoende mate, dan zullen we ons gemakkelijk 
vergissen bij het vaststellen van de overeenkomstige ‘historische realiteit’. 
  
Samenvatting 
De weg naar een juiste verklaring van de Openbaring kent drie fasen. De eerste is het maken van een 
analyse. Die heeft als doel vast te stellen ‘wat er staat’. Dan volgt een studie van de Bijbelboeken 
waarmee een directe of indirecte relatie bestaat. Dat leidt tot een beter begrip van ‘de betekenis’ 
van de visioenen. Als derde passen we een historicistisch interpretatiemodel toe. Het doel hiervan is 
geschiedkundige gebeurtenissen te identificeren die in aanmerking komen voor ‘de historische 
vervulling’ van de profetieën.  
 
Conclusie 
Het doorlopen van de drie voornoemde fasen is een verantwoorde manier van omgaan met een 
uiterst waardevol maar ook ingewikkeld boek als de Openbaring. Alleen dan zijn we niet volledig 
afhankelijk van de uitleg van allerlei theologen, inclusief die uit eigen kring. Het maken van een 
analyse is de eerste stap die we hierbij hebben gezet, en die is gebleken een nuttig en praktisch 
hulpmiddel te zijn op de weg naar een beter begrip en een zo correct mogelijke verklaring van de 
Openbaring. 
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