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De Openbaring van Jezus 
Christus aan Johannes

Zomer-Bijbelkring

Live reageren: 06-58942571

Opening:
• Zingen: Psalm 74:2 en 3
• Bidden
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Waar zijn we gebleven?

• Opb. 1 en 4: Inleiding, hemels troongezicht
• Opb. 5: Het Lam neemt de boekrol
• Opb. 6: De eerste 6 zegels geopend (Gods 

waarschuwend optreden, vertragend effect)
• Opb. 7: Vier engelen houden verdervende 

winden tegen: eerst de 144:000 verzegelden, 
de schare die niemand tellen kan.

Waar zijn we gebleven?

• Opb. 8: Het Lam opent het 7e zegel: 
zeven engelen gaan bazuinen, Gods 
alarmsignalen: 4 rampen. 

• Opb. 9: de hel gaat open, twee weeën.
• Opb. 10: de sterke engel geeft 

Johannes de kleine boekrol: bitter/ zoet.
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Structuur Openbaring 11
• 11:1-2 Visioen: de tempel moet worden 

opgemeten.
• 11:3-13 Verklaring van het visioen: de 2 getuigen.

– 11:3-6 De getuigen treden op.
– 11:7-10 De getuigen worden gedood.
– 11:11-13 De getuigen staan op.

• 11:14 Overgang naar de 3e wee
• (11:15-19 De 7e engel blaast de bazuin)

De tempel opgemeten (11:1-2)
• Johannes moet nu de tempel opmeten. 
• OT achtergrond: Ezechiël 40, Zacharia 2:1-5
• De reden van het opmeten is dat de Heere dit 

deel vastlegt om in de vedrukking te behouden
• Er worden drie dingen opgemeten: (1) het 

heiligdom, (2) het altaar en (3) de aanbidders.
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De tempel opgemeten (11:1-2)
• Het voorhof wordt niet opgemeten: dit gebied 

wordt niet gespaard gedurende de verdrukking. 
• OT achtergrond: vgl. Dan. 8.13-14, Ps. 74.
• De grote verdrukking duurt lang, maar is niet 

eindeloos: 42 maanden (zie ook vers 3).
• OT achtergrond: Dan. 7:25. 

Optreden getuigen (11:3-6)
• God zegt: Ik zal… 
• Mijn getuigen: de gemeente van Christus en 

haar roeping in het laatste der dagen.
• Getuigen? 

– rechtsgeding van God met wereld 
– kleding wijst op profetische (boete) 

oordeelsprediking 
– concretisering van Gods alarmsignalen door de 1e

zes bazuinen
• OT achtergrond: Deut. 19:15, Dan. 4, Zach. 

4:14

Optreden getuigen (11:3-6)
• 1260 dagen (= 42 maanden 11:2 = 3½ jaar 

optreden Elia)
• Beeld verspringt: de olijfbomen en de 

kandelaars (Dan. 4). 
• Olie: de Heilige Geest.
• Kandelaar: staat in de tempel bij God. 
• Optreden als Mozes en Elia

– Mozes: confrontatie met de wereldse 
onderdrukker, de exodus

– Elia: strijd tussen God en niet-goden
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De getuigen gedood (11:7-10)

• Gedood: als het getuigenis haar doel bereikt 
heeft!

• Dader: het beest uit de afgrond
• Locatie: de grote stad, het centrum van de 

mens, beeld van hoogmoed, wellust
– Sodom: uitleving zonde
– Egypte: niet goden
– Waar onze Heere gekruist is: godsdienst zonder 

God
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De getuigen gedood (11:7-10)

• Onbegraven, ergste schande; zo groot 
is de haat tegen…

• Feest in de wereld, zo groot is de 
vreugde nu het getuigenis zwijgt. 

• 3½ dag (de tijdsaanduiding wordt 
steeds korter)

Opstanding getuigen (11:11-13)

• De getuigen (de gemeente) staan op na 
3 dagen: zoals Jezus, hun Heiland

• Vreugde wereld verandert in paniek
• Het beest doodt, God maakt levend, 

neemt tot Zich: het getuigenis wordt 
gerechtvaardigd! 

• Opname gemeente, 1 Thes. 4:16?
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Opstanding getuigen (11:11-13)

• Aardbeving: schepping reageert op 
optreden God (vgl. dood en opstanding 
Jezus).

• 1/10 van de stad verwoest, 7000 
slachtoffers

• Onderwerping aan God

De 3e wee komt snel (11:14)

• Overgang naar de laatste bazuin: de 
finale. 
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Sluiting

• Zingen: Ps. 70:1 en 2
• Danken


