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Maar Ik zeg tegen u allen hier: vanaf nu zult u de 

Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van 

de Machtige………
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VOORAFJE

De positieve reacties naar aanleiding van de verspreiding van de gratis 
Bijbelstudies, zijn in dank aanvaard. God komt de eer toe! Menig 
bijbelstudiebijeenkomst werd gevuld met een topic over de relevantie 
van de kerk. De daadwerkelijke bescherming van de kerk door Christus 
zelf, werd met Bijbelse bewijzen aangetoond. Met de daarop volgende 
gratis schets over de 180 eigenschappen van de heilige Geest, werd 
een levendige inkijk gegeven in de machten en de krachten van die 
goddelijke Persoon. Een Persoon die veel meer doet dan je op het 
eerste gezicht zou verwachten. 

Ook het Koninkrijk van God was weer te vinden. De ontdekking in een 
andere gratis verkrijgbare studie met de naam: ‘Parameters van Gods 
Koninkrijk’, toont aan dat het Jezus steeds om de ‘vruchten’ is te doen. 
We gaan zeer zeker ontdekken dat de visioenen uit het Bijbelboek 
Openbaring daar niet van verschillen. Jezus blijft dezelfde! Zijn visie is 
erop gericht om ons voor te bereiden op een koningschap samen met 
Hem en Zijn Vader. Vanuit die visie, deelt Jezus ‘Zijn liefde’ met ons. 
Dat is Zijn missie! Alleen vanuit die Liefde zijn wij in staat om nu al mee 
te regeren in Zijn Koninkrijk. Wij krijgen de heilige Geest om met Zijn 
vrucht voor onze medemensen te zorgen en ze te dienen. Jezus wil dat 
wij dat net zo doen als Hij. Hij wil ons veranderen tot Zijn evenbeeld. Dat 
deze megaoperatie van die Geest een grote inspanning vergt, dat is 
evident. Zo gemakkelijk laten wij ons niet veranderen. De kerk is daarbij 
een instrument om het Koninkrijk van God te laten zien. Zij bezit immers 
de sleutels om dat Rijk te openen. 

Jezus drukt ons met de neus op de heilsfeiten. Wie het Koninkrijk van 
God zoekt, zal alles worden gegeven wat nodig is. Wie zich door middel 
van die sleutels aan Gods Rijk laat binden, is ook in verbinding met de 
hemel. Het omgekeerde is echter al even waar; wie zich op aarde van 
Gods Koninkrijk afsluit, leeft ook met een gesloten hemel. Een 
‘ontbinding van de hemel’ die alleen door een veilig beheer van de  
sleutels voorkomen kan worden. Het Koninkrijk van God is niet los 
verkrijgbaar. De toegang tot Gods Koninkrijk heeft gevolgen voor onze 
burgerrechtelijke verhoudingen met de hemel. Jezus zegt het zelf: ‘wat 
jullie op aarde bindend verklaren, zal in de hemel zijn gebonden en wat 
jullie op aarde ontbinden, zal in de hemel ontbonden zijn’.  
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In deze Bijbelstudie gaan we op zoek naar de betekenis van die 
hemelse verbinding. Wat betekenen die woorden voor mij in het leven 
van alledag? Merk ik iets van een open hemel? Of blijft de hemel 
gesloten? Jezus maakt ons duidelijk dat die hemelse verbinding te 
maken heeft met Gods Koninkrijk. Jezus geeft je alles wat je nodig hebt 
vanuit de hemel, wanneer je Zijn gerechtigheid en Gods Koninkrijk 
zoekt! Het klinkt ons raar in de oren, maar voor wie welbewust in Gods 
Koninkrijk woont, is het de gewoonste zaak van de hemel. Een levende 
relatie met de Koning zelf; de Almachtige Monarch die je voorziet van de 
hemelse schatten en gaven en ook jou zichtbaar als Zijn instrument wil 
gebruiken. Een Koning die jou bij Zijn regeringstaken betrekt en je met 
Woord en Geest ondersteunt. Een Regeringsleider, die zelfs het 
ambtelijk overleg niet schuwt, zodat je met Hem mag meeregeren. 
Bovendien laat de Koning de dienaren in Gods Rijk niet werken zonder 
plan. Juist dat plan gaan we in deze Bijbelstudie bladzij voor bladzij 
bestuderen. Deze studie laat je jaloersmakend meegenieten, zodat de 
ministers in Gods Koninkrijk zicht krijgen op de regeringsplannen van de 
Koning. Het is een troostboek voor Zijn dienaren. Dat we bij het woord 
‘dienaren’ niet exclusief moeten denken aan predikanten, evangelisten 
of andere ambtsdragers, dat gaan we ook ontdekken. 

Lees je mee? Het totale werk bestaat uit twee delen. Je hebt nu deel 1 
in handen.

16 september 2017
Namens de Redactie 
Elihu van Groeneveld 

(2 Korintiërs 3:5)
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Thema

1

1.1 | DE AFZENDER
Thema 1: Openbaring van Wie voor wie

___________________
Openbaring 1:1a

De Openbaring van Jezus Christus, die God Hem geeft.

_____________________

Je bent begonnen aan het lezen van een studie over het laatste boek 
van de Bijbel. Een studie over een Bijbelboek dat alles laat zien van 
de relatie tussen de kerkelijke gemeente en haar Hoofd. Een 
Bijbelboek dat je laat kennismaken met Gods Koninkrijk en de 
toekomst van de kerk. Een Bijbelboek dat alles zegt over de wereld 
van nu, althans, hoe je er met een hemelse perceptie naar mag 
kijken. Maar ook een Bijbelboek dat aan ons heel persoonlijk vertelt 
wat ons toekomt! Een Bijbelboek dat soms werkt als een con-
fronterende spiegel, maar waar één ding overheerst: de liefde van 
Jezus Christus! De Redactie doet het rustig aan. Eerst maar eens 
goed kijken wat het onderwerp van het Bijbelboek is, en aan wie 
het boek is geadresseerd. Het staat gewoon te lezen in de eerste 
drie verzen van dit fascinerende Bijbelboek. Ook de Afzender van 
dit boek wordt in de aanhef genoemd. Daar begint het Bijbelboek 
mee. Dit is de eerste aflevering van het eerste thema van een nieuw 
studieboek dat zich prima per onderwerp laat lezen. Elke aflevering 
begint met een korte samenvatting van de bijbehorende Bijbel-
teksten. Soms is het één gedeelte van een Bijbelvers, zoals in deze 
eerste aflevering, soms behandelt het een heel hoofdstuk. Wanneer 
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je aan de hand van het Bijbelboek Openbaring, elke dag een 
aflevering leest, dan ontrolt zich een geschiedenis van pak weg 
6000 jaar, in precies vier maanden....... 

Openbaring is een apocalyptisch geschrift waarin via visioenen, 
geheimen worden onthuld. De geleerden die het kunnen weten 
zeggen, dat het Bijbelboek Openbaring in eenvoudige taal is 
geschreven. Het lijkt goed om vanuit diezelfde eenvoud naar dit 
Bijbelboek te kijken. Dat maakt het wel zo gemakkelijk. Bovendien 
geeft God Zijn heilige Geest om de visioenen te onthullen. Visioenen 
die geheim moeten blijven, daar heeft niemand iets aan. Een visioen 
begrijpen zonder de heilige Geest, is onbegonnen werk. Je hebt er 
echt Jezus voor nodig, anders wordt het niets. Kijk maar eens naar 
de leerlingen. Pas toen Jezus hen onderweg naar Emmaüs de 
Schriften had uitgelegd, begrepen ze dat het over Hem ging. Het 
zette hun harten in brand. Ook bij de gelijkenissen die Jezus vertelt, 
schuiven de leerlingen steeds naar de Meester toe, om te vragen 
naar de precieze duiding. Na Pinksteren doet de heilige Geest 
hetzelfde, tenminste, wanneer wij de heilige Geest niet hebben 
gedoofd. Het is de Geest van God die Zijn Eigen Woorden wil 
uitleggen en je hart voor Hemzelf in vuur en vlam zet., 

Het opschrift boven het laatste Bijbelboek zet ons in feite op het 
verkeerde been: ‘Openbaring van Johannes’. Wanneer je iets verder 
leest, dan wordt het opschrift in het eerste vers al onmiddellijk 
gecorrigeerd: ‘Openbaring van Jezus Christus’. De openbaring is 
niet van Johannes, maar van Jezus! 

Gelijktijdig heeft Jezus tijdens Zijn rondwandeling op aarde al laten 
weten, dat Hij niets kan doen zonder Zijn Vader. Jezus laat op 
enkele momenten zelfs weten, dat Hem ook niet alles bekend is 
gemaakt. Het is voor Hem onbekend, wie er in het hiernamaals 
naast Hem zullen zitten (Matteüs 20:23). Ook het tijdstip van Zijn 
Wederkomst, weet Jezus niet (Marcus 13:32). Bij alles wat Jezus 
doet, wijst Hij naar God (Johannes 5:19). Zonder God kan Hij niets! 
Dat is in het Bijbelboek Openbaring niet anders. Openbaring is niet 
losgeknipt van de rest van de Bijbel. Ook in Openbaring doet Jezus 
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niets zonder Zijn Vader. God is Zijn legitimatie. Direct in het eerste 
vers kun je het lezen: ‘Jezus ontving de Openbaring van God.’

De Afzender van het Bijbelboek Openbaring maakt Zich onmiddel-
lijk aan het begin van het Bijbelboek bekend. Je hoeft niet naar het 
einde te bladeren om te ontdekken Wie Hij is. Het is de Eerste en de 
Beste Getuige die je je kunt voorstellen: Jezus Christus. Hij is de 
Afzender van het Bijbelboek Openbaring. God Zelf is de Zender! De 
engel is de boodschapper. 

Johannes wordt zo voorzien van een Goddelijk mandaat. Aan alle 
kanten laat Jezus merken, dat Johannes niet op eigen houtje 
handelt. Op het eind, in Openbaring 22, lees je woorden van Jezus 
die het mandaat aan Johannes extra versterken. Johannes heeft dan 
zulke ongelofelijke visioenen gezien, dat Jezus de behoefte heeft om 
er nogmaals op te wijzen dat het absoluut geen menselijke 
verzinsels zijn. 

Misschien herken je het wel, je hebt iets gezien, en je gelooft je 
eigen ogen niet. Hetzelfde moet Johannes zijn overkomen op het 
eiland Patmos. Hij krijgt ontzettend veel informatie. Hij is er 
helemaal confuus van. Jezus kent die situatie ook. Hij weet hoe 
mensen kunnen reageren. Hij is als Mens naar de aarde gekomen. 
Wanneer Jezus op Patmos de Gods-Openbaring bekend maakt, is 
Hij nog steeds Mens. Jezus is ook God, laat daar geen misverstand 
over bestaan, maar Hij is ook Mens. Hij noemt Zichzelf op veel 
plaatsen 'de Mensenzoon'. Wie herinnert zich Jezus niet na Zijn 
opstanding? In een verheerlijkt Lichaam heeft Hij weliswaar geen 
hinder van materie, maar Hij eet gewoon vis om Zijn menselijke 
natuur te bewijzen. Jezus is op Hemelvaartsdag in die menselijke 
hoedanig-heid naar de hemel gegaan. Hij heeft die Menselijke 
natuur behouden. Ook nu!

Vanuit Zijn Menszijn weet Jezus als geen ander hoe wisselend de 
lezers van Zijn Openbaring daarop zullen reageren. In de vele 
discussies met professoren en schriftgeleerden, ja zelfs met de 
duivel, heeft Hij vaak genoeg een dispuut over de Bijbel gevoerd. Hij 
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weet precies waar hun belangen liggen. Jezus is wars van trots en 
aanzien. Jezus kent Zijn pappenheimers. Jezus spreekt daarom in 
eenvoudige taal. Je hoeft Hem niet echt te zoeken in de teksten. 
Daar waar je vooral in het oude testament nog weleens op zoek 
moet naar Jezus, laat Hij Zich in Openbaring direct vinden. In het 
eerste Bijbelvers van Openbaring mag je al weten wie de Afzender 
is: Jezus Christus. Hij die als Mens naar de hemel ging, legt in 
eenvoudige mensentaal uit wat God wil onthullen. Het taalgebruik 
en Zijn heilige Geest staan garant voor begrijpbare visioenen. Jezus 
spreekt van Mens tot mens. Het is niet in Zijn belang om in allerlei 
raadsels te spreken. Hij is er niet mee gediend, wanneer kerk-
mensen blijven roepen dat het Bijbelboek Openbaring te moeilijk is. 
Hij wil niet dat het als ongelezen wordt weggelegd. Hij wil graag dat 
we het samen met Zijn Geest bestuderen. 

Jezus laat er geen misverstand over bestaan wie de Afzender is: 
‘Hij!’ De reden van wetenschap laat Hij onmiddellijk weten: ‘Van 
God’. Dat is de hoogst mogelijke garantie van betrouwbaarheid. 
Jezus is als Enige in staat om de taal van God om te zetten in 
mensentaal. Gewoon, omdat Hij naast God ook ‘gewoon’ Mens is 
gebleven. God is de Zender. De Mensenzoon zelf is de Afzender. Een 
Bijbelboek met een boodschap van God in een taal van de Mens.
 
We zullen de volgende aflevering maar eens een antwoord 
proberen te vinden op de vraag, hoe Jezus die goddelijke Woorden 
omzet in mensentaal? Welke didactische techniek gebruikt Hij, om 
aan ons, Gods geheim te openbaren? Ook die methodiek onthult 
Jezus al direct in de aanhef. We gaan het zien........
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1.2 | HET ONDERWERP
Thema 1: Openbaring van Wie voor wie

_______________________

Openbaring 1:1b-2

Johannes mag aan Gods dienaren laten zien wat er moet gebeuren.

_______________________ 

De eerste aflevering hebben we het gehad over de Afzender van het 
Bijbelboek Openbaring. Het is de Openbaring van Jezus Christus, 
die Hij van God ontving. Net als in een email tref je, naast de 
afzender ook direct ‘het onderwerp’ in de aanhef van het Bijbelboek 
aan: ‘God wil laten zien wat er moet gebeuren!’ 

Jezus maakt onmiddellijk bekend wat er in dit Bijbelboek wordt 
behandeld. Je hoeft er niet naar te gissen. Je hoeft het Bijbelboek 
niet eerst helemaal te lezen om daarna op academisch niveau te 
discussiëren waar het boek nu eigenlijk over gaat. In het eerste vers 
wordt het direct vermeld. God wil door de Openbaring van Jezus 
een geheim onthullen. Johannes krijgt te zien wat er direct na de 
zondeval moest gebeuren. God had het nog zo gezegd…… ‘zodra je 
daarvan eet…….’ Bij de zondeval begint het! Het is het begin van 
wat er gebeuren moet. God voert Zijn plannen uit. Dat geldt voor 
Zijn dreigende waarschuwingen, maar gelukkig ook voor de 
klinkende overwinning die Hij in de Moederbelofte heeft aange-
kondigd….. 

Wie de visioenen tot zich door laat dringen, denkt niet meteen aan 
het woord ‘onthullen’. Veel visioenen lijken –zeker bij een eerste 
kennismaking- op doorgeschoten fantasieën. Soms kun je er geen 
touw aan vastknopen. We hebben dan ook moeite om te duiden wat 
Jezus ons wil laten zien. Omdat het gaat om dingen die ‘binnenkort’ 
moeten gebeuren, verplaatsen we veel visioenen naar de 
geschiedenis. De begintijd van de nieuwtestamentische kerk. Het 
boek Openbaring zou dan bestemd zijn voor de kerk in de eerste 
eeuw na Christus. Wanneer Openbaring daarentegen verwijst naar 
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de eindtijd, dan verplaatsen we de visioenen zomaar naar de 
toekomst. Het lijkt erop dat we de tijd waarin we nu zelf leven, niet- 
of nauwelijks in het Bijbelboek Openbaring kunnen markeren. We 
hebben wellicht te weinig in de gaten dat Jezus ons in het 
Bijbelboek Openbaring ook een spiegel voor wil houden. 
Menigmaal roept Hij in dit Bijbelboek op tot bekering. Zou die 
oproep niet voor ons gelden? En als Jezus ons een spiegel 
voorhoudt, waarom dan in raadselachtige visioenen, waarom niet 
in gewone klare taal? Dan kan tenminste iedereen het begrijpen.

In het ‘raadselachtige’ kunnen we Jezus echter wel goed herkennen. 
Sterker nog, het is Jezus ten voeten uit. Bij Zijn rondwandeling op 
aarde was Hij veelal niet anders. Zijn gelijkenissen waren 
beeldende vertellingen die om uitleg vroegen. Jezus vertelde vaak 
in voorbeelden waar het Hem eigenlijk omging: Gods Koninkrijk en 
Zijn gerechtigheid. Een Koninkrijk waar de vruchten weelderig 
konden groeien. Jezus liet ons in Zijn gelijkenissen het verband zien 
tussen Gods Koninkrijk en de vruchten. Dàt was in menig gelijkenis 
hèt onderwerp! Het waren parabelen waar veel mensen geen touw 
aan vast konden knopen. Ze herkenden slechts de enkelvoudige 
verhaallaag. Dat gold niet minder voor Zijn discipelen. Zijn 
leerlingen hadden achteraf van de Meester uitleg nodig. Zonder 
uitleg te krijgen over de betekenis, lees je weliswaar een prachtig 
verhaal, maar dan kun je er niets mee in Gods Koninkrijk. Als Jezus 
niet Zelf met de uitleg komt, heb je niet echt in de gaten waar een 
gelijkenis over gaat. Datzelfde principe kunnen we terugvinden bij 
de visioenen. Zonder uitleg kunnen we met de visioenen niets! 
Zonder uitleg zijn het vaak afschuwelijke beelden, die je maar wat 
graag met Bijbellezen overslaat; te moeilijk, te gruwelijk en niet te 
begrijpen..........

Jezus heeft ons voor het gebruik van gelijkenissen wel een reden 
gegeven. Zijn discipelen vragen ernaar: ‘waarom vertelt U alles in 
gelijkenissen?’ Jezus geeft daarop twee antwoorden. Allereerst zegt 
Hij dat daarmee een oude profetie wordt vervuld. Jezus geeft ook 
een tweede reden: het komt omdat het hart van de mensen is 
afgestompt. Met een hart waar Zijn Geest geen ruimte krijgt, blijven 
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ogen gesloten en blijven de oren dicht. ‘Anders zouden de mensen 
wel tot bekering komen’, zegt Jezus (Matteüs 13:13-15). In Marcus 
4:10-12 klinkt het zelfs nog scherper. Jezus zegt daar in feite, dat 
Hij juist in gelijkenissen spreekt, omdat de mensen zich anders 
‘ZELF’ zouden bekeren. De sleutel van het gebruik van gelijkenissen 
en raadselachtige visioenen ligt in onze zelfredzaamheid. Wanneer 
we de gelijkenissen en de visioenen ZELF kunnen verklaren, dan 
Zijn we ZELF de trotse slimmerik. Wanneer we alles ZELF weten 
van Gods plannen en Gods bedoelingen, dan slaan we onszelf op de 
borst. Dan zijn we ZELF tot geloof gekomen en hebben we ONSZELF 
bekeerd. Jezus kan niets zonder Zijn Vader. Waar Jezus vaak 
herhaalt dat Hij absoluut niets kan zonder God, hebben wij op dat 
gebied maar bar weinig van Jezus weg. Wij lijken daarin absoluut 
niet op Hem, want wij kunnen alles…….(!), toch? Het lijkt er maar al 
te vaak op dat wij onszelf hebben bekeerd; dat wijzelf tot geloof zijn 
gekomen; dat wijzelf voor God en voor de kerk hebben gekozen….. 
Wanneer Jezus niets kan doen zonder Zijn Vader, zouden wij het 
dan wel kunnen? Die totale afhankelijkheid wil Jezus ook over-
brengen aan ons. Of het nu gaat om gelijkenissen of om de 
visioenen: Hij wil de eer van de uitleg! Hij blijft de Man die Zijn 
leerlingen op weg naar Emmaüs, de Schriften verklaart. Hij blijft de 
Meester die Zijn leerlingen de gelijkenissen uitlegt. Hij is en blijft 
dezelfde. Hij wil ook met Zijn Woord en Geest de visioenen uit het 
Bijbelboek Openbaring verklaren. Hij heeft ons Zijn Geest gegeven. 
Hij laat zich daar graag voor raadplegen. Doof die Geest niet uit, 
zegt Paulus. 

In de eerste verzen van Openbaring legt Jezus ook direct uit welke 
didactische methode Hij hanteert in het Bijbelboek Openbaring. Je 
kunt het lezen in het door hem aangedragen onderwerp. Het 
werkwoord is ‘zien!’ Jezus zegt niet, dat Hij het wil laten bij 
woorden, maar Jezus wil het laten ‘zien’. Jezus geeft aan dat het 
kijken naar de visioenen je wijzer kan maken. Je hoeft je dan niet te 
hullen in onzekerheid, en niet met ach en wee je leven in te richten. 
Hij wil laten weten wat er moet gebeuren. Hij laat het aan ons 
‘zien!’
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Nu weet iedereen dat de Bijbel geen plaatjesboek is. De Bijbel is 
niet geïllustreerd. Er staan geen foto’s in. Johannes ontving de 
visioenen in beelden. Hij omschreef de beelden in woorden. Vaak 
krijgt Johannes aanvullende informatie in het visioen. Soms van de 
engel, soms van een stem uit de hemel. Regelmatig krijgt Johannes 
de opdracht om op te schrijven wat hij waarneemt. Door die 
woorden te lezen, mogen wij ze weer omzetten in beelden. God wil 
onze menselijke fantasie gebruiken om Zijn toekomst te onthullen. 
Het moet je gegeven zijn om te denken in beelden. Hoe dichter je bij 
Jezus mag leven, hoe gemakkelijker het is om die beelden op de 
juiste manier in je hoofd te krijgen. Jezus kon niets doen zonder Zijn 
Vader. Hoeveel te meer zouden wij al iets kunnen zonder Hem? 
Onze omgang met Hem bepaalt ook onze fantasie! Wie zich met de 
HEER verenigt wordt met Hem één Geest (1 Korintiërs 6:17). Je 
krijgt namelijk -heel wonderlijk- de gedachten van Christus (1 
Korintiërs 2:16). ‘Met die Geest’, schrijft Paulus, ‘kun je alles beoor-
delen’ (1 Korintiërs 2:15). Op die manier heeft Jezus de gelijkenis-
sen aan Zijn leerlingen verklaard; op die manier wil Hij met Zijn 
Geest de visioenen uit Openbaring aan ons uitleggen, zodat wij Hem 
voor alles kunnen danken, eren en prijzen. 

Wanneer je een boek samen kunt lezen met de auteur, dan is dat op 
zichzelf een feest. Je begrijpt het sneller; je doorziet vlugger wat de 
bedoeling is en je herkent de gelaagdheid die erin zit. Zonder een 
specifieke duiding herken je vaak maar één verhaallaag. Hoeveel te 
meer geldt dat niet, wanneer je de Bijbel zonder de Auteur zou 
lezen? Zonder de Auteur raap je een paar losse teksten bij elkaar 
om jou gelijk te vinden. Met de Auteur zie je de lijnen en de 
verbanden en mag je op zoek naar je Redder! Het is Jezus Christus, 
die vooral met het Bijbelboek Openbaring troostrijk wil laten zien 
hoe Hij regeert en hoe Hij Gods dienaren bij die regering betrekt. 
Gods kinderen zijn bevoorrecht. De Geest van de Auteur van de 
Bijbel woont in hen….. In het belang van het Koninkrijk laat Hij Zich 
graag raadplegen......... De Koning houdt Zijn plannen niet geheim......
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1.3 | DE ADRESSANT
Thema 1: Openbaring van Wie voor wie

___________________

Openbaring 1:3

Gelukkig zijn de lezers en de hoorders die de profetieën bewaren. Want de 

tijd is nabij.

___________________

Je hebt een begin gemaakt met de studie over het laatste boek van 
de Bijbel. De eerste twee afleveringen heb je achter de rug. Je weet 
nu van Wie de visioenen afkomstig zijn, en je hebt mogen lezen dat 
een goede relatie met die Afzender noodzakelijk is om dit Bijbel-
boek te begrijpen. Paulus mocht het opschrijven in de brief aan de 
Korintiërs: ‘Wanneer je de heilige Geest bezit, kun je alles 
beoordelen. Je hebt dan de gedachten van Christus’ (1 Korintiërs 2 
vers 15 en 16).

Wanneer je het onderwerp van het Bijbelboek Openbaring kent, 
dan ontdek je dat daarin tevens is vermeld, aan wie dit Bijbelboek 
is gericht: ‘Gods dienaren!’ Jezus mag aan de dienaren van God 
laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Jezus heeft het hier 
niet specifiek over predikanten, als dienaren van het Woord. 
Wanneer Jezus het heeft over ‘dienaren van God’, dan heeft Hij het 
over dezelfde ‘dienstknechten’ waar Hij naar verwijst bij Zijn 
Wederkomst. Je kunt dat het beste vergelijken in de Nieuwe 
Statenvertaling (SV 1977). Anders dan andere vertalingen, is in de 
SV 1977 dezelfde woordkeus vanuit het Hebreeuws en het Grieks 
consequent doorgevoerd. In de SV 1977 is niet tot in den treuren 
gezocht naar synoniemen, maar wordt steeds hetzelfde woord uit 
de grondtekst met hetzelfde Nederlandse woord vertaald. In de SV 
1977 lees je in beide situaties over ‘dienstknechten’ (vergelijk 
Matteüs 25:24 en Openbaring 1:1). Jezus prijst die dienknechten 
alvast gelukkig, wanneer ze bij Zijn Wederkomst bezig zijn met het 
bedienen van de dienstboden. Juist die kinderen, die door God zijn 
toegerust met competenties, capaciteit, vruchten en talenten, om zo 
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de Koning bij te staan in het dienen, mogen weten wat er gebeuren 
moet. Het Bijbelboek Openbaring is exclusief bestemd voor die 
Wedergeboren mederegeerders in Gods Koninkrijk (Openbaring 
20:4b). Het is het Koninkrijk van God, waar Jezus veel gelijkenissen 
over vertelt, en waar Hij na Zijn opstanding nog veertig dagen lang 
over sprak (Handelingen 1:3). Jezus laat hier in het Bijbelboek 
Openbaring zien, dat Hij nog steeds met hart en ziel met dat 
Koninkrijk bezig is. Vanuit de hemel is dat Koninkrijk nog steeds 
een prominent agendapunt van Jezus. Hoe kan het ook anders. Is 
Hij er niet zelf de Koning van? Zijn Geest is nog dagelijks bezig om 
de vruchtgroei in dat Rijk te bevorderen ...........

Die dienaren (ministers) in Gods Koninkrijk zijn met de Koning 
voortdurend biddend in overleg. Zij heersen samen met Jezus 
(Openbaring 20:4b). Op regeringsniveau wordt het beleid 
uitgestippeld. Jezus betrekt Gods kinderen bij het regeerambt. Je 
hoort Hem ook bij voortduring zeggen: 'vraag maar, dan zal Ik je 
geven wat nodig is'. Zo gaat de Koning om met Zijn dienaren 
(ministers). Het zijn Zijn broers en zussen in de kerk, waarvan Hij 
het Hoofd is. Het zijn de gelovigen die de werking van de heilige 
Geest niet hebben gedoofd. Zij kunnen het geestelijke met het 
Geestelijke verklaren (1 Korintiërs 2:13). Zij zijn één in Christus. 
Het Hogepriesterlijkgebed, dat Jezus voor ons aan Zijn Vader heeft 
voorgelegd, wordt dan werkelijkheid (Johannes 17). Op die manier 
geniet je inwoning bij de Koning Zelf, en wandel je met God! Juist 
die mederegeerders in Zijn Koninkrijk laat Hij niet achter zonder 
Zijn Woord en zonder Zijn Geest. Juist aan hen maakt de Koning 
Zijn regeringsplannen bekend. Want wat zou er terechtkomen van 
het Rijk, als je niet weet wat er gebeuren moet? Het Bijbelboek 
Openbaring staat vol met Gods plannen. Troostvol onthult Jezus de 
plannen van God aan Zijn ministers (dienaren). Zij mogen zien wat 
er gebeurt en wat nog komt....... De Koning laat ze niet in de steek.

Het lijkt uniek dat Jezus Zich in dit Bijbelboek Openbaring exclusief 
richt tot de dienaren in Gods Koninkrijk. Alsof Hij de waarde van dit 
deel van het Evangelie reserveert voor een exclusieve groep. Maar 
zo uniek als het lijkt, is het niet. Kijk maar eens hoe Jezus zelfs het 
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zien van Gods Koninkrijk reserveert voor wedergeboren 
christenen. Je moet wedergeboren zijn om het Koninkrijk van God 
te kunnen zien. In het nachtelijk gesprek legt Jezus het aan 
Nikodemus uit (Johannes 3:3). Dezelfde exclusieve ‘inkijk’ tref je 
aan, in de eerste verzen van het Bijbelboek Openbaring. Jezus laat 
aan Gods dienaren zien, wat er binnenkort gebeuren moet……..

Op zich is het niet vreemd dat in een Bijbelboek wordt vermeld 
voor wie het bestemd is. De brieven van de apostelen zijn daar een 
voorbeeld van. Wel is het opvallend dat de ‘aanspreektitels’ in die 
brieven veel ruimer zijn gesteld, dan in het Bijbelboek Openbaring. 
Iedere lezer kan zich meestal wel vinden in de ruim bemeten 
aanspreektitels van de overige Bijbelboeken. In het Bijbelboek 
Openbaring klinkt het veel smaller en vooral selectiever: ‘Dienaren 
van God’. Jezus richt Zich in Zijn Openbaring exclusief tot de 
dienaren van Zijn Vader. Alleen aan de dienaren van God wil Hij 
laten zien wat er moet gebeuren. 

Wanneer je het derde vers van het eerste hoofdstuk uit Openbaring 
oppervlakkig leest, dan lijkt het er sterk op, dat Jezus de lezer en de 
hoorder van het Bijbelboek Openbaring ‘gelukkig prijst’. Maar al te 
snel zijn we geneigd om de kleine subtiele toevoeging over het 
hoofd te zien. Jezus wijst er in die aanvulling op, dat het door Hem 
geschonken geluk niet los verkrijgbaar is. Niet alleen het lezen of 
horen van de profetieën maakt gelukkig, maar juist ‘het bewaren’ 
ervan (SV 1977; NBG 1951). Want wie de profetieën bewaart, kan 
de tijd duiden. Jezus verwijst ernaar: ‘de tijd is nabij!’ Gelukkig ben 
je, wanneer je de profetieën leest, hoort en ter harte neemt…….! 
Want dan weet je tenminste ‘hoe laat het is!’ Dan weet je tenminste 
wanneer een profetie (voor jou) werkelijkheid wordt…….. Dan ben 
je gelukkig! Het is een felicitatie die exclusief is voorbehouden aan 
de dienaren van God………. Zij kennen Gods plannen. Zij kunnen 
zich onverstoorbaar richten op hun kerntaak: ‘dienen!’ 

In de volgende aflevering maakt de Redactie een begin met het 
vervolg uit dit fascinerende Bijbelboek. We willen de veelzeggende 
zegengroet uit de hemel nader bestuderen. 
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Thema

2

2.1 | DE ZEVEN GEMEENTEN
Thema 2: Een groet uit de hemel 

____________________

Openbaring 1:4a

Van Johannes, aan de zeven gemeenten……..

_____________________

De Redactie verplaatst de studie naar het volgende Bijbelgedeelte. 
Daarmee verandert het thema ook. We zagen al dat de aanhef in het 
Bijbelboek Openbaring informatie bevat over de Afzender, het 
onderwerp en de uiteindelijke adressant. Net als in de hedendaagse 
correspondentie, volgt daarna de groet. 

We hebben mogen zien dat Jezus de toekomst exclusief onthult 
voor de dienaren in Gods Koninkrijk. Het Bijbelboek Openbaring is 
voor de dienaren van God een troostvolle regeringsverklaring van 
de Koning zelf. De regeringsverklaring laat aan Gods dienaren zien 
wat er gebeuren moet. We mochten ook zien dat Jezus niets kan 
doen zonder Zijn Vader (Johannes 5:19). Een nog grotere 
afhankelijkheid geldt voor ons. Om “goed” te kunnen doen, moeten 
we aangesloten zijn op de wijnstok van Jezus (Johannes 15:5). Zo 
vormt Jezus ons door Zijn Geest tot dienaar (priester/koning) in 
Gods Koninkrijk. We gaan zien hoe Hij zorgt voor onze opleiding tot 
dienaar. Jezus wil de kerkelijke gemeente voor die opleiding 
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prepareren. Dat doet Hij per brief. Jezus verzendt er maar liefst 
zeven.

In het nu voorliggende Bijbelgedeelte staan we voor de opmaat van 
die zeven brieven. In het onderwerp had Jezus aangegeven dat Hij 
Gods plannen zal openbaren aan de dienaren in Gods Koninkrijk. 
Het spreekt voor zich dat Jezus dat Rijk wil vergroten. Hij is er 
immers Koning van! Na Zijn opstanding hadden de discipelen Hem 
naar de herstelplannen van dat Koninkrijk gevraagd. Jezus 
openbaart aan hen Zijn wonderlijke strijdplan: ‘wanneer de heilige 
Geest over jullie komt, zullen jullie van Mij getuigen tot aan de 
uiteinden van de aarde’ (Handelingen 1:8). Jezus wil dat wij door 
Zijn Geest gedreven, aan de wereld vertellen en laten zien, wie Hij 
is. Hij maakt het ons niet moeilijk. We mogen Hem als sprekend 
voorbeeld gebruiken. Jezus liet zien hoe je het goede moet doen en 
het kwade moet laten. Ook liet Hij Zijn preken na; het zijn er meer 
dan vijftig. Vertel ze maar door….., die schitterende gelijkenissen….., 
die hoofdzakelijk gaan over het Koninkrijk van God en het dragen 
van goede vruchten.........

Jezus had voor Zijn kruisdood de sleutels van Gods Koninkrijk al 
toevertrouwd aan de kerk. Hij weet als geen ander waar Hij de 
dienaren voor Gods Koninkrijk moet rekruteren. Daarom richt Hij 
zich in het voorliggende Bijbelgedeelte tot de sleuteldragers van 
Gods Rijk: de kerkelijke gemeenten. Daar heeft Hij immers de 
wedergeboren christenen vergaderd! En was nu juist die 
Wedergeboorte geen voorwaarde om Gods Koninkrijk te kunnen 
zien? Kortom, als Jezus ergens dienaren voor Zijn Rijk wil werven, 
dan moet Hij zich richten tot de kerk. Juist in de kerk verblijven de 
kandidaat dienaren. Daar vindt Hij de troonpretendenten voor 
Gods Rijk. Daar vindt Hij de kinderen van God die niet alleen het 
Koninkrijk kunnen zien, maar er maar wat graag aan willen 
deelnemen. Hij heeft Zijn Geest toch niet voor niets uitgestort……..? 
Vandaar dat Jezus zich aan het begin van het Bijbelboek 
Openbaring onmiddellijk tot de kerk richt! 
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In de tijd tussen Zijn opstanding en Zijn Hemelvaart had Hij veertig 
dagen met Zijn leerlingen gesproken over Gods Koninkrijk. Hij 
stopt niet met dat gesprek. Hij zet het voort in het Bijbelboek 
Openbaring. Hij wil dat Zijn Koninkrijk (een profetische) duizend 
jaar op deze aarde standhoudt. Vanuit die houding groet Christus 
Zijn kerk en deelt Hij complimenten uit. Toch ziet Hij ook nog wel 
een paar verbeterpunten…….

Al in de eerste eeuw van onze jaartelling wil Jezus de kerk beoor-
delen op haar functioneren. Tijdens een audit in de eerste eeuw, 
ziet Jezus goede dingen en slechte dingen. De meeste gemeenten 
schieten echter ernstig tekort. Er is weinig-, tot geen gelijkvormig-
heid met Hem. Hij heeft Zijn Geest gegeven om de kinderen van God 
te veranderen. Hij wil dat ze opstaan in het Nieuwe Leven! Hij heeft 
de kerk gevuld met wedergeboren christenen. Maar de score over 
de hele breedte van de kerk is sterk onvoldoende. Vijf van de zeven 
gemeenten krijgen dan uiteindelijk ook te horen dat zij moeten 
breken met het leven dat ze nu leiden. Jezus ziet geen conformiteit 
met Hem! Ze zijn wel verlost door het bloed van Christus, maar ze 
hebben die genadige verlossing niet volledig geaccepteerd. Ze zijn 
wel met Jezus opgestaan in het Nieuwe Leven, maar ze gedragen 
zich nog vaak als doden. Christus heeft de kerk met Zijn kruisdood 
overwonnen, maar......... geeft de kerk zich ook gewonnen........?

Jezus wil als Koning in Zijn Koninkrijk graag zoveel mogelijk 
dienaren die met Hem meeregeren. Dienstknechten die 'zorgen en 
dienen’ op dezelfde manier zoals Hij dat doet. Kritisch houdt Hij 
dan ook de zeven gemeenten in Klein Azië tegen Zijn Licht. Hoe 
gaan ze om met dat Koninkrijk van God? Wat doen ze met de 
sleutels van dat Rijk? Wat doet de kerk aan de opleiding tot dienaar 
in Gods Koninkrijk? Laat de kerk er überhaupt wel iets van 
zien……? En......(?) komen de kerkmensen op zondag nog wel trouw 
naar de Erediensten? Willen ze wel echt meer horen van Gods 
Koninkrijk? Heeft de kerkenraad de sleutel van het Evangelie nog 
vast in handen? Of heeft elk gemeentelid de sleutels van Gods 
Koninkrijk in zijn eigen zak gestoken……....??? Wil elk kerklid 
misschien individueel voor zichzelf bepalen wanneer hij het 
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Koninkrijk opent……, of…… sluit? Gewoon een soort zelfbediening 
waar je zelf de openingstijden van vaststelt? Gewoon luisteren naar 
Gods Woord wanneer het je zelf uitkomt……..? 

Johannes groet de zeven gemeenten. Er staan naast de zeven 
gemeenten nogal wat zevens in het Bijbelboek Openbaring. 

7 brieven, 7 geesten, 7 lampenstandaards, 
7 sterren, 7 fakkels, 7 zegels, 
7 horens, 7 ogen, 7 engelen, 
7 bazuinen, 7 koppen, 7 donderslagen, 
7 plagen, 7 heuvels, 7 offerschalen. 

Verborgen in het Bijbelboek Openbaring, mag je nog twee belang-
rijke ‘zevens’ aantreffen. Het zijn allereerst de zeven hemelse 
liederen en de bekende zeven zaligsprekingen: 

Geluk voor de gehoorzame lezer (Openb. 1:3)

Geluk voor wie sterft in de Heer (Openb. 14:13)

Geluk voor wie waakzaam is (Openb. 16:15)

Geluk voor wie de uitnodiging heeft ontvangen (Openb. 19:9)

Geluk voor de deelnemer aan de 1e opstanding (Openb. 20:6)

Geluk voor wie zich houdt aan deze profetie (Openb. 22:7)

Geluk voor de dragers van de schone kleren (Openb. 22:14)

Het getal zeven duidt op een volheid en een compleetheid; de zeven 
staat voor alles! Wanneer Jezus het heeft over zeven gemeenten, 
dan mag je daar de kerk van alle tijden en plaatsen voor rekenen. 
De kerk van vroeger, van nu en in de toekomst. Alle zeven brieven 
zijn daarmee rechtsgeldig voor alle kerkelijke gemeenten. Zelfs 
voor de 'onze'……….. 

Die zeven beoordelingsbrieven mogen wij ook gebruiken voor de 
kerkelijke gemeente waar wij lid van zijn. In het bedrijfsleven 
worden de oude beoordelingsrapportages van een externe 
certificatieaudit ook regelmatig geraadpleegd, om te zien of er al 
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vorderingen zijn te bespeuren. Zo vervullen de zeven brieven aan 
de zeven gemeenten ook een belangrijke rol voor ons. Ze kunnen 
goed dienst doen als referentiekader bij een interne audit voor het 
functioneren van 'onze' kerkelijke gemeente. Niet om de beoor-
deling van de kerk van toen nogmaals dunnetjes over te doen......, 
maar om er onszelf aan te spiegelen........
 
De groet van Johannes aan die zeven gemeenten, mag je elke 
zondag horen als een groet uit de hemel. De groet aan Zijn 
gemeente van toen, is ook een groet aan Zijn gemeente van nu. We 
gaan die overbekende groet in de volgende aflevering nader 
bestuderen. Die groet uit de hemel heeft namelijk veel meer 
betekenis dan dat je op het eerste gehoor zou denken………..
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2.2 | ONGEVRAAGDE GENADE
Thema 2: Een groet uit de hemel 

____________________

Openbaring 1:4b

Genade zij u en vrede van Hem die zal Wederkomen…….

____________________

De groet van Johannes aan de zeven kerkelijke gemeenten in Asia, 
begint met de genadeverkondiging. Die groet geldt ook voor ons. 
Het profetische getal ‘7’, staat symbool voor alle kerkelijke 
gemeenten. De kerk van alle tijden en plaatsen ligt besloten in dat 
getal. Wij mogen ons verheugen in dezelfde groet. Zondag aan 
zondag kunnen we het horen vanaf de preekstoel. Symbolisch 
houdt de predikant tijdens de groet uit de hemel meestal één hand 
omhoog. Gewoontegetrouw horen wij het aan. We lijken er nog 
amper warm of koud van te worden……… 

De Redactie gaat die zegengroet vanuit de hemel opnieuw wegen 
om er hopelijk wel warm van te worden. Niet eenmalig, maar zo 
vaak je oor het mag horen. Neem de eerste woorden van die groet 
bijvoorbeeld: ‘Genade zij u….’ Die zegen komt als een donderslag bij 
heldere hemel, zomaar uit de lucht vallen. Johannes mag het 
spontaan zonder enige aanleiding verkondigen…….. Er gaat géén 
schuldbekentenis aan vooraf….. Zelfs géén enkele spijtbetuiging……; 
géén vraag om vergeving……..; géén biecht van zonden of 
gebreken…., niets(!)……., absoluut niets! 

God laat horen dat ‘genade’ niets vraagt. Het is hetzelfde royale 
aanbod van genade, dat Jezus vanaf het kruis ons toeroept: ‘Vader, 
vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen’. Niemand, absoluut 
niemand vroeg aan Jezus of Hij wil vergeven. Niemand betoont 
spijt. Niemand gaat echt door de knieën. En net als de soldaten 
onder het kruis gewoon doorgaan met het dobbelen om het kleed, 
zo gaan wij, na dat royale aanbod van genade, gewoon door met 
onze alledaagse beslommeringen.………
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Let er maar eens op, hoe zondags de eerste woorden in de 
Eredienst klinken. Sta er maar eens goed bij stil, wat ons als eerste 
wordt uitgedeeld……... Het eerste hemelse Woord is ‘Genade!’ Na 
het uitspreken van onze afhankelijkheid, biedt God ons 
onmiddellijk die genade aan. De voorganger steekt zijn hand op, en 
roept ons de genade toe. Niemand in de gemeente heeft bij aanvang 
van de Eredienst ernaar gevraagd. Geen gebed heeft er nog 
geklonken. Er viel nog geen woord te horen waarin werd gesmeekt 
om vergeving. Uit routine klinkt het plichtgetrouwe votum 
(wijding), en de hemel groet onmiddellijk terug: ‘Genade zij u……!’

In één adem gaat de voorganger door: ‘…en vrede van God’. Jezus 
Christus heeft ons die genade gebracht op Golgota. Jezus heeft er 
voor gezorgd dat de vrede met God is hersteld. De toorn van God 
heeft Christus als plaatsvervanger voor ons gedragen, zodat het 
voor ons eeuwig vrede met God is. Het is daarmee vrede op aarde! 
Dringt het door? Het is vrede tussen God en jou! Wat is het dan 
betekenisvol, wanneer je bij het aanreiken van brood en wijn die 
zekerheid krijgt toegefluisterd: ‘de vrede van God, ook voor jou!’

Omdat wij kleingelovige menselijke twijfelaars zijn, wordt Jezus er 
in de zegengroet als betrouwbare Getuige bij geroepen. Om geen 
enkel misverstand te laten bestaan, wordt Hij als de Levende 
gepresenteerd en als Koning van hemel en aarde geroemd. Degene 
die Hoogstpersoonlijk zorgdroeg voor de genade en de vrede, 
wordt er als Getuige bijgehaald, zodat we zeker mogen weten dat 
de genade echt helemaal gratis is. Jij weet zeker (gelooft) dat die 
Getuige leeft, daarom leef jij ook! Knijp maar eens in je arm. Eet het 
brood en drink de wijn bij de heilig Avondmaal : zó zeker is het!

Ogenschijnlijk moeten wij het daarmee doen. Tussendoor wordt er 
nog iets gezegd over 'zeven geesten voor Gods troon…..' we horen 
het wel, maar we weten niet echt wie dat zijn: ‘zeven geesten?' 
Geen idee….. Vraag het maar eens om je heen bij je geloofsgenoten. 
Bij die zeven geesten staan we zelden stil. We horen het bijna 
wekelijks, maar geen mens lijkt zich af te vragen wie ons nog meer 
de groeten doen vanuit de hemel…... Blijkbaar zijn er zeven geesten 
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die zich ook opwerpen als getuige. Kunnen die zeven geesten ons 
dan ook het bewijs leveren dat die genade echt helemaal gratis is? 
Kunnen die zeven geesten misschien ook bevestigen dat de vrede 
met God is hersteld? De Redactie gaat verder bestuderen wie daar 
als levende geesten voor de hemelse troon zijn verzameld. Wie zijn 
het, die ons maar wat graag de gratis genade en de vrede met God 
willen bewijzen……..?

Driemaal raden waar de volgende aflevering over gaat?
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2.3 | EEN GROET VAN DE GEESTEN
Thema 2: Een groet uit de hemel 

_________________________

Openbaring 1:4c-5a 

Genade en vrede van de zeven geesten voor Gods troon en van Jezus Christus, 

de betrouwbare Getuige, de Eerstgeborene van de doden, de Heerser over alle 

vorsten.

_________________________

We hebben in de vorige afleveringen gezien dat het getal ‘7’ 
verband houdt met de volheid. De zeven gemeenten staan symbool 
voor de kerk van alle tijden en plaatsen. In de genadegroet vanuit 
de hemel, ontdekken we nog een ‘zeven’. Het gaat over de ‘zeven 
geesten’. In het Bijbelboek Openbaring komen we die zeven geesten 
vaker tegen. Niet alleen in deze zegengroet voor de kerk, maar ook 
in de visioenen die Johannes van Jezus ontving. De zeven vurige 
fakkels zijn de zeven geesten (Openbaring 4:5). Het voltallige 
geestelijke gezichtsvermogen van Jezus, wordt mede bepaald door 
de zeven geesten die voor Zijn troon zijn (Openbaring 5:6, Zacharia 
3:9). Zij kunnen als geen ander rapporteren wat zich op aarde heeft 
afgespeeld. 

Op een dag komen enkele Sadduceeën bij Jezus. Deze joodse 
politieke en religieuze groepering geloofde niet in de opstanding. 
Met een strikvraag proberen ze het opstandingsverhaal van Jezus 
onderuit te halen. Het antwoord van Jezus laat hen versteld staan. 
Jezus vertelt dat Zijn Vader al aan Mozes bij de brandende 
doornstruik had laten horen dat Hij een God is van levenden en niet 
van doden. Subtiel verwijst Jezus daarbij naar Abraham, Isaak en 
Jacob. Waar de gestorven voorouders van Mozes zich op dat 
moment als ‘levende geesten’ bevinden, laat Jezus in het midden. 
Maar ze leven wel! Sommige van Zijn discipelen krijgen zelfs een 
preview van de hemel te zien. Het zijn Elia en Mozes in een 
verheerlijkt lichaam op de berg.
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Mozes betitelt God als de God der geesten (Numeri 27:16). 
Uitdrukkelijk verbiedt God om tot de geesten van de doden te 
bidden. De geesten van de overleden broers en zussen leven, dat is 
overduidelijk! In de geschiedenis van Koning Saul lezen we dat hij 
vlak voor zijn dood de geest van de profeet Samuel oproept.….. Het 
is verboden, maar het kan wel!

De profeet Micha mag ons meer laten zien van de geesten van de 
overleden gelovigen. De Bijbelboeken Koningen en Kronieken 
tonen ons een blik in de hemel. We lezen daar van de dagelijkse 
gang van zaken in de hemel. God overlegt in het oude testament, 
net als nu, met de hemelse machten. Bij Job mag je lezen dat in het 
oude verbond de duivel er ook nog gewoon bij zat. Satan mengde 
zich gewoon in het dagelijks overleg van God en de overige 
hemelbewoners. Een zelfde soort tafereel zien we in het Bijbelboek 
Zacharia. Daar mag de profeet een gesprek voeren met de engel van 
de Heer, samen met een zekere Jozua. Satan is er ook bij aanwezig. 
Subtiel wordt in dat Bijbelgedeelte al vooruitgeblikt naar de zeven 
ogen van Christus. Het is dezelfde Jezus die in deze profetie, Jozua 
van witte kleding voorziet. 

Toen Jezus als mens op aarde verscheen, trad Hij op als Gods Zoon. 
Je hoort Hem menigmaal in gesprek met boze geesten. Hij spreekt 
ze aan…….! Hij legt ze beperkingen op…..! Hij stuurt ze de laan 
uit……! Soms zijn het er legio, soms zijn het er zeven. De volheid 
(zeven) aan boosheid drijft Jezus uit! Hij kan het! Jezus delegeert 
die macht ook aan Zijn leerlingen. Jezus verwijst naar Gods 
Koninkrijk wanneer Hij de boze geesten uitdrijft. ‘Als Ik door de 
kracht van Gods Geest, boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk 
van God over u gekomen'. Menigmaal schreeuwen die boze geesten 
het ook tegen Jezus uit: ‘Jij!  Jij bent de Zoon van God……..!’ 

De schrijver van de Hebreeënbrief mag ons ook een prachtige 
hemelse blik tonen. Daar wordt meer duidelijk. De schrijver noemt 
de hemel daar het hemels Jeruzalem. Hij heeft het over duizenden 
engelen die in vreugde bijeen zijn. In één adem toont hij daar ook 
de ‘eerste opbrengst’, de 144.000, maar daarover laten. Maar nu 


