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“Jullie mogen de geheimen van het Koninkrijk van de Hemel kennen”
(Matteüs 13:11) 
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Voor Fleur en Quinten
(Matteüs 13:11)

 Majesteit,

Wat u beslist moet weten voordat u verder 

leest…….,

………. dit boek is speciaal voor jou. Misschien vind je het vreemd dat 

een Bijbelverklaring voor jongeren begint met deze deftige taal. 

“Majesteit”. Nog vreemder is het, wanneer je er achter komt dat het 

woorden zijn die voor jou gelden. Want jij(!) bent die Majesteit! 

Waar je als kleuter van hebt gedroomd, dat ben jij al! Koning of 

koningin! Dat is niet omdat ik het zeg, maar omdat Johannes dat 

van Jezus moest opschrijven. 

In het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Openbaring kom je die 

woorden al tegen. ‘Jezus heeft ons gemaakt tot koningen voor God’. 

Later in dit spannende Bijbelboek vertelt Jezus er nog meer over. 

Hij laat Johannes tronen op aarde zien. Op die tronen zitten 

mensen. Zij regeren samen met Koning Jezus in Gods Koninkrijk. 

Het zijn de koningen en de koninginnen die de goedheid en de liefde 

van Jezus op aarde laten zien. Het zijn mensen die graag voor 

andere mensen zorgen en die niet te beroerd zijn om anderen te 

helpen. Dat is Gods Koninkrijk! 

Jezus heeft Zijn leerlingen tijdens zijn verblijf op aarde verteld hoe 

dat Koninkrijk van God eruit ziet. Het begint klein. Het is als een 

mosterdzaadje. Wanneer je iemand een glas water geeft, dan is 

Gods Koninkrijk al begonnen. Jezus noemt de kinderen van God die 

Hem helpen: “koning of koningin”. Ze regeren samen met Hem in 

Gods Koninkrijk! Daarom begint dit voorafje met Majesteit! Het 

gaat over jou!



10                                   Openbaring van Johannes

Elke slimmerik zal met het begin van dit voorafje naar de ouders 

kunnen lopen. ‘Papa, mama, kijk eens wat hier staat? Het 

Koninkrijk van God is zorgen voor de ander en de liefde van Jezus 

laten zien. Waarom zou ik dan nog elke zondag naar de kerk gaan? 

Wat heeft de kerk met Gods Koninkrijk te maken?’ Heel slim, die 

vraag, want het lijkt er sterk op dat we het in de kerk weinig 

hebben over Gods Koninkrijk. Maar Jezus zelf geeft het antwoord. 

Hij maakt de kerk belangrijk! Hij geeft de sleutels van Gods 

Koninkrijk aan de kerk! Als het goed is, moeten ze daar dat Rijk 

voor je openen. In de kerk kun je horen wat het Koninkrijk van God 

is. Aan de mensen van de kerk moet je kunnen zien hoe je koning of 

koningin kunt zijn! 

Jezus had het zelf altijd over het Koninkrijk van God. Het zou raar 

zijn wanneer het er in de kerk maar weinig over gaat. Het zou gek 

zijn wanneer de mensen in de kerk niet lief zijn voor elkaar. Zij 

hebben toch de sleutels van Gods Koninkrijk gekregen! Toch moet 

Johannes in het Bijbelboek Openbaring de kerk keer op keer 

waarschuwen om wel lief te zijn voor elkaar en wel gehoorzaam te 

luisteren naar de wil van God. Jezus laat ons in het Bijbelboek 

Openbaring weten wat er in de kerk allemaal fout gaat, zodat 

iedereen ervan kan leren.

Wat ook niet onbelangrijk is, Majesteit…..,

…..dat jij als lezer van dit boek weet dat je achterin het complete 

werk, dus niet in de deel 1 en 2, een lijst vindt van woorden en 

begrippen die je misschien wel kent, maar waarvan je even niet zo 

snel meer weet wat het betekent. Je kunt er bijvoorbeeld het 

verschil vinden tussen een ‘lichaam’ en een ‘ziel’. In de catechismus 

kom je beide woordjes tegen. Ook al was de Heidelbergse Catechis-

mus eigenlijk bedoeld als een leerboekje voor de jeugd, toch legt de 

catechismus niet uit wat het verschil is tussen je lichaam en je ziel. 

Dat is vooral belangrijk, omdat de eerste Zondag van dat vraag-en-

antwoorden-boekje jouw direct laat zeggen dat Jezus voor altijd de 
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Eigenaar is van jouw lichaam en jouw ziel. Het is dan goed om te 

weten hoe Jezus jou klaarmaakt om hier op aarde op de troon van 

Gods Koninkrijk te gaan zitten. God verandert mensen! Zodat je op 

dezelfde manier als Jezus kunt laten zien hoe je in liefde omgaat 

met de wereld om je heen. Daar gaat dit boek ook over. Ben je 

nieuwsgierig en kun je niet wachten? Dan helpt het misschien om 

de laatste zin van de eerste Zondag uit de catechismus vast te lezen.

Tot slot, Majesteit……,

…....is het in dit voorafje noodzakelijk om je iets te vertellen over een 

“openbaring”. Wat is dat precies? In de Bijbel vind je veel meer 

openbaringen. Daar heten het profetieën. God maakt in de Open-

baring van Johannes iets openbaar. Hij maakt iets bekend! Voor jou 

als koning of koningin in het Koninkrijk van God is het een soort 

troonrede. Je weet wel, het lijkt wel wat op Prinsjesdag. In Den 

Haag leest de koning van Nederland de plannen van de regering 

voor. Jezus doet in feite hetzelfde. Hij maakt de regeringsplannen 

van God bekend. Zou Hij jou tot een koning of koningin maken 

zonder regeringsplannen? Net als in de troonrede vertelt de Koning 

eerst iets over de voorbije periode. Hoeveel moeite en strijd het 

heeft gekost voordat Hij in Bethlehem geboren kon worden. Daarna 

gaat het over het lijden van Jezus in Jeruzalem en Zijn glorieuze 

Opstanding. De rest van dit schitterende Bijbelboek gaat over onze 

tijd en over de Wederkomst van Jezus en alles wat er daarna 

gebeurt. Van begin tot eind staat het Bijbelboek Openbaring in het 

teken van Jezus Christus. Ik verklap het maar direct: Jezus is het 

Allergrootste Geheim uit de Hemel.

God laat in de Bijbel op verschillende manieren weten dat Hij de 

kerk en de wereld niet loslaat. Soms geeft Hij zijn profeten dromen, 

soms gedachten. Het zijn niet altijd beelden van de kerk en van de 

wereld zoals wij die dagelijks om ons heen zien. Openbaringen zijn 

geen foto’s en het is geen film. Geesten en demonen kun je in 

werkelijkheid niet zien. Die zijn niet te filmen. Toch heeft God een 

mogelijkheid bedacht om in een openbaring of in een profetie ze 
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wel voor ons zichtbaar te maken. God geeft ze de eigenschappen en 

de kenmerken van een dier. Eén ken jij er zeker. De draak, het is de 

slang van vroeger!

Ook komt het voor dat Jezus in Hoogsteigen Persoon zelf ter plaatse 

verschijnt. Dat zie je bij Paulus toen hij nog Saulus heette. Dat 

ontdek je ook in de Openbaring van Johannes. Jezus raakt Johannes 

aan. Er is fysiek contact tussen die twee. Johannes had al eerder 

zoiets meegemaakt. Op de berg van de verheerlijking was hij met 

Jezus samen geweest met Mozes en met Elia. Het waren twee 

profeten die vanuit de hemel even terug waren op aarde. Daar had 

Johannes ook weer de Stem van God gehoord: ‘Dit is Mijn lieve 

Zoon! Luister naar Hem!’

Op een gegeven moment wordt Johannes de hemel binnen-

gebracht. Of hij er lichamelijk is geweest of in gedachten, dat laat 

de Bijbel in het midden. In feite doet het er niet toe. Het gaat erom 

wat hij daar ziet en hoort. Dat is van belang. Het geeft door het 

geloof de zekerheid dat God begaan is met de kerk èn met de 

wereld èn………. met jou!

Nu begint het eigenlijke boek. Elk hoofdstuk start met een korte 

samenvatting van het bijbehorende Bijbelgedeelte. Wil je nog meer 

weten over de “Geheimen uit de hemel”? Dan moet je wachten tot 

de rest van de studie af is, anders pak je de Bijbel er maar bij. Gods 

zegen bij het lezen.

9 januari 2020

Elihu van Groeneveld
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Openbaring 1 (een korte parafrase)

Johannes begint zijn Bijbelboek om te vertellen van wie hij de 

openbaring heeft ontvangen. Van Jezus! Alles wat Johannes 

meemaakt, moet hij van Jezus in een boek opschrijven. Wie dat 

boek leest, wordt van harte gefeliciteerd. Gelukkig ben je als je 

luistert naar de woorden van dat boek en er naar handelt. 

Daarna volgt een groet van God en Zijn Zoon. Ook zeven geesten in 

de hemel groeten de kerk op aarde en wensen haar genade en 

vrede. Johannes eert de goede Naam van Jezus. Hij noemt Jezus de 

levende getuige van de Opstanding. Jezus heerst over alle koningen. 

Gelijktijdig verklaart Johannes wie die koningen zijn. Dat zijn wij! 

Jezus vormt ons tot koning en priester (HSV). 

Johannes beschrijft zijn situatie. Het voelt dubbel. Aan de ene kant 

neemt hij net als wij, deel aan Gods Koninkrijk maar gelijktijdig zit 

hij in de ellende. Johannes is naar het eiland Patmos gestuurd. Hij 

heeft van Jezus verteld. Dat is de reden van zijn gevangenschap. Op 

dat eiland ontmoet hij Jezus in een hemels uiterlijk. Johannes 

schrikt zich dood! Geruststellend raakt Jezus hem aan. Hij maakt 

Zich bekend als “De Levende”. ‘Ik heb de sleutels van de dood en het 

dodenrijk’, zegt Jezus.

Johannes ziet Jezus tussen zeven gouden kandelaren. In Zijn hand 

houdt Jezus zeven sterren. Jezus legt uit wat het betekent: de zeven 

kandelaren zijn de kerken waaraan Johannes het door hem te 

schrijven boek moet verzenden. De sterren in Zijn Hand staan voor 

de engelen van de kerk.


