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Die openbaring van Jesus Christus aan Johannes (Openbaring 1:9-18)
❖ Waar: Op Patmos (1:9)
— WAT WAS OP PATMOS?
(1) Patmos is 'n vaal en rotsagtige eiland (10x6 myl-16x10 km). Romeine het 'n strafkolonie daar
gevestig.
— HOEKOM IS JOHANNES DAAR?
(1) Hy was beskuldig van dwaling omdat hy van Jesus Christus gepreek het toe hy 'n bejaarde man was.
Die Romeinse keiser Domitianus het hom daarheen verban (tussen 81 en 96 nC)
— WAT HET JESUS VIR JOHANNES GEDOEN?
(1) Jesus het vir Johannes woorde van hoop en bemoediging gebring, net soos Hy vir die jong mans in
die vuuroond gedoen het en vir Stefanus toe hy doodgemaak is.
— We can be sure that Jesus will always be with us when we suffer tribulation for being faithful witnesses.
❖ Wanneer: Op die die dag van die Here (1:10)
— Hoe moet ons "Die Dag van die Here" interpreteer?
(1) Sondag: "Die Here se dag" is gebruik om na Sondag te verwys vir die eerste keer aan die einde van
die 2de eeu. Dit het nie in Johannes se tyd "Sondag" beteken nie.
(2) Die wederkoms: Dit sou beteken dat Johannes reeds 'n visie van die wederkoms ontvang het toe hy
hierdie nuwe Openbaring ontvang het (Jes 13: 6; 2P.3:10). Hierdie teorie word nie ondersteun deur
die teks in Openbaring nie.
(3) Sabbat: In die Ou Testament het God (die Here) die Sabbat "myne" genoem, so dit is Sy dag (Eks
31:13; Jes 58:13). Jesus het ook Homself genoem, "Here van die Sabbat" (Matt. 12: 8; Mar. 2:28).
Dus het Johannes die Openbaring ontvang op die Sabbat, die Here se dag.
❖ Hoe: As die Hoëpriester (1:12-18)
— Wat was Jesus se fisiese voorkoms in Openbaring 1? Vergelyk Openbaring 1:13-16 met
Daniel 10:5-6.
— Hul visioene was baie soortgelyk, so beide profete het dieselfde visioen van Jesus Christus gesien. Daniël
verklaar dat die lang mantel wat Johannes gesien het, van linne gemaak is (die kleed van 'n priester).
— Die boodskap aan elke kerk begin met "Ek ken jou werke." (2: 2, 9, 13, 19; 3: 1, 8, 15). Jesus is altyd by Sy
volk. Hy ken Sy mense en Hy ken elkeen van ons.
— Hy is die Een wat gesterf en opgewek is. Hy het die sleutels van die dooderyk. Hy het mag oor die dood
en Hy sorg vir die lewendes.
Die brief aan die sewe kerke (Openbaring 1:11, 19-20; 2:1-7)
❖ Hoe om dit te interpreteer (1:11, 19-20)
— Die boodskap aan die sewe kerke in Asië kan op drie verskillende en aanvullende vlakke (1:19)
geïnterpreteer word (1:19):
(1) ONMIDDELLIKE (HISTORIES): 'n Boodskap van Jesus aan elke kerk in sewe stede van Klein-Asië in
Johannes se tyd.
(2) TOEKOMSTIGE (PROFETIESE): 'n Boodskap aan elke historiese tyd vanaf Christus se tyd tot en met
Johannes se tyd en tot ons dae.
(3) UNIVERSEEL: 'n Boodskap aan elke kerk en gelowige in alle tye van die geskiedenis.
❖ Die boodskap aan die gemeente van Éfese (2:1-7)
— Efese was 'n baie belangrike stad in Asië. Johannes was die predikant in die stad wat vol immoraliteit en
heksery was (Handelinge 19:19).
— Die kerk het standvastig gebly in daardie troebel atmosfeer. Hulle het egter hul eerste liefde verlaat soos
ou Israel ook gedoen het (Jeremia 2:2).
— Hierdie kerk verteenwoordig die Christelike kerk van die 1ste eeu (ongeveer 31 nC tot 100 nC).
— Kom ons volg die Goddelike raad om hul deugde te behou en hul foute te vermy:
(1) Onthou jou eerste liefde.
(2) Berou te hê.
(3) En goeie werke te doen.

