A Die Openbaring. Openbaring 1:1-3.
❖ Wie: Jesus Christus. 1:1a.
— Die titel van die boek beteken "om te openbaar", "te ontdek", "om te onthul.” In Openbaring
openbaar Jesus Christus Homself en onthul die toekoms.
— Jesus is die hoofkarakter regdeur die hele boek.
❖ Hoekom: Om die toekoms te openbaar. 1:1b.
— Wat het God in Openbaring gewys? Hoekom?
(1) Sodat ons kan verstaan dat God in beheer is van al die gebeure in hierdie wêreld.
(2) Ons kan dus seker wees dat Hy vir altyd by ons sal wees, selfs tydens moeilike tye.
(3) Sodat ons kan voorberei vir Sy wederkoms.
(4) Ons gehoorsaam Hom, want ons is bewus daarvan dat ons op Hom staatmaak.
(5) So glo ons (Johannes 14:29).
❖ Hoe: Deur simbole te gebruik. 1:1c.
— Die Griekse woord wat vertaal word as "dit beteken"—sēmainō—" beteken om met simbole te
verduidelik.”
— Wanneer ons die Bybel bestudeer, moet ons die letterlike betekenis van die teks soek, behalwe
as daar 'n simboliese betekenis daarvoor is. In Openbaring moet ons eerder die simboliese
betekenis soek, behalwe as daar 'n duidelike letterlike betekenis is.
— Die simbole in Openbaring verteenwoordig óf werklike gebeurtenisse in die geskiedenis of
gebeure wat sal gebeur. Die meeste van hulle is Ou-Testamentiese simbole, dus moet ons die
Ou Testament bestudeer om hulle korrek te verstaan.
❖ Voordeel: Om geseën te word. 1:3.
— As 'n plaaslike kerk in daardie tyd 'n brief ontvang het, het 'n persoon dit voor die hele
gemeente gelees. Almal het dit baie noukeurig geluister.
— Die eerste van die sewe seëninge in Openbaring behels drie aspekte van die Christelike lewe:
(1) Om te lees: Die bestudering van die openbaring van Jesus Christus.
(2) Om te hoor: Om die openbaring van Jesus Christus te deel.
(3) Om te onderhou: Die gehoorsaamheid aan die opdragte in die openbaring van Jesus
Christus.
B Groete van die skrywer: God. Openbaring 1:4-6.
❖ Johannes deel die begeerte na genade en vrede van die ware skrywer van die brief, soos Paulus en
Petrus in hul groete gedoen het (Rom 1: 7; Ef. 1: 2, 1 Pet.1:2):
— DIE VADER: "Hy wat is en wat was en wat kom” (Exodus 3:14)
— DIE HEILIGE GEES: "Die sewe Geeste" (Jesaja 11:2-3; Sagaria 1:11)
— DIE SEUN: "Jesus Christus”
(1) Profeet ("die getroue getuie”)
(2) Priester ("die eersgeborene uit die dode" wat "ons van ons sondes gewas het”)
(3) Koning (“die heerser oor die konings van die aarde”)
❖ John sluit sy groet af deur die werk van Jesus te onthou. Hy het ons lief, Hy het ons verlos, en Hy
maak ons konings en priesters saam met Hom.
C Die hooftema: Die wederkoms. Openbaring 1:7-8.
❖ Jesus kom op die wolke (Mattheus 24:30). Ons sal Hom sien kom, beide diegene wat opgewek en
diegene wat nog lewend is by Sy wederkoms (Daniël 12:2). Diegene wat Hom deurboor het, sal
Hom sien en rou bedryf. (Sagaria 12:10)
❖ Daar word voordurend na die wederkoms van Jesus in Openbaring verwys. Hy sal vryheid gee aan
die wat op Hom wag en die oordeel aan die wat Hom verag.

