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Bijbelteksten (NBV) bij Deltacursus Studie 19. uitleg bij het boek Openbaring 
(de tekstverwijzingen uit het boek Openbaring zijn niet opgenomen) 

A. DE BEDOELING VAN het boek openbaring.  

Romeinen 8:37. 37 Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij 

hem die ons heeft liefgehad. 

 

 

B. TEKENS (Symbolen) in het boek openbaring.  

Psalm 8:4-7. 4 Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,  

de maan en de sterren door u daar bevestigd,  

5 wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt,  

het mensenkind dat u naar hem omziet?  

6 U hebt hem bijna een god gemaakt,  

hem gekroond met glans en glorie,  

7 hem toevertrouwd het werk van uw handen  

en alles aan zijn voeten gelegd: 

Genesis 3:15. 15 Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen 

jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de 

hiel.’ 

Jesaja 54:1-8. 1 Jubel, onvruchtbare vrouw, jij die nooit een kind hebt 

gebaard; breek uit in gejuich en gejubel, jij die geen weeën hebt ge-

kend.  

Want – zegt de HEER –, de kinderen van deze verstoten vrouw 

zullen talrijker zijn dan die van de gehuwde.  

2 Vergroot de plaats voor je tent, span het tentdoek wijder uit, zon-

der enige terughoudendheid. Verleng de touwen, zet de tentpinnen 

vast.  

3 Naar alle kanten zul je je uitbreiden, je nageslacht zal de vreemde 

volken verdrijven en de verlaten steden bevolken.  

4 Wees niet bang: je zult niet worden beschaamd; wees niet bedrukt: 

je zult niet worden vernederd. Je zult de schande van je jeugd verge-

ten, je de smaad van je weduwschap niet meer herinneren.  

5 Want je maker neemt je tot vrouw, HEER van de hemelse mach-

ten is zijn naam. De Heilige van Israël zal je bevrijder zijn, men 

noemt hem God van de hele aarde.  

6 Je was een verlaten, wanhopige vrouw toen de HEER je terugriep. 

Kan iemand de vrouw van zijn jeugd verstoten? – zegt je God.  

7 Ik heb je slechts een ogenblik verlaten, maar met open armen zal ik 

je weer ontvangen.  

8 Ik verborg mijn gezicht voor je in laaiende toorn, één ogenblik 

lang, maar ik zal me weer over je ontfermen met eeuwigdurende lief-

de, zegt de HEER, die je vrijkoopt. 

Jesaja 7:14. 14 Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge 

vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel 

noemen. 

Johannes 4:22. 22 Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat 

wel; de redding komt immers van de Joden. 

Lucas 10:1. 1 Daarna stelde de Heer tweeënzeventig anderen aan, die 

hij twee aan twee voor zich uit zond naar iedere stad en plaats waar 

hij van plan was heen te gaan. 

Matteüs 28:19. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leer-

lingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en 

de heilige Geest, 

Lucas 4:25. 25 Maar ik zeg het jullie zoals het is: in de tijd van Elia, 

toen de hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef en er in 

het land een grote hongersnood uitbrak, waren er veel weduwen in 

Israël. 

Jakobus 5:17. 17 Elia was een mens als wij, en nadat hij vurig had 

gebeden dat het niet zou regenen, is er drie-en-een-half jaar lang geen 

regen gevallen op het land. 

Daniel 7:23-27. 23 Hij zei: “Dat vierde dier duidt op een vierde 

koninkrijk dat op aarde zal komen, anders dan alle andere koninkrij-

ken, en dat de hele aarde zal verslinden, vertrappen en vermorzelen. 

24 Die tien horens duiden op tien koningen die uit dat koninkrijk 

zullen opstaan, maar na hen zal een andere opstaan, anders dan alle 

vorige, en deze zal drie koningen ten val brengen. 25 Hij zal in op-

stand komen tegen de hoogste God, en de heiligen van de hoogste 

onderdrukken. Hij zal proberen hun feesten en hun wet te verande-

ren, en zij zullen aan zijn heerschappij zijn overgeleverd voor één tijd, 

een dubbele tijd en een halve tijd. 26 Dan zal het hof plaatsnemen en 

zal hem zijn heerschappij ontnomen worden, hij zal voor eeuwig 

verdelgd en vernietigd worden. 27 Het koningschap, de heerschappij 

en de grootheid van alle koninkrijken onder de hemel zullen gegeven 

worden aan het volk van de heiligen van de hoogste God. Zijn ko-

ningschap is een eeuwig koningschap en alle machten zullen hem 

dienen en gehoorzamen.” 

Jeremia 49:36. 36 Ik laat vier stormen over Elam komen, uit alle vier 

de hoeken van de hemel. Ik zal dat volk in elke windrichting ver-

strooien, geen land waar men de ballingen niet ziet. 

Exodus 20:1-17. 1 Toen sprak God deze woorden:  

2 ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, 

heeft bevrijd.  

3 Vereer naast mij geen andere goden.  

4 Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de 

hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water 

onder de aarde. 5 Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, 

want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. 

Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het 

derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; 6 maar als ze mij 

liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het 

duizendste geslacht.  

7 Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn 

naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan.  

8 Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. 9 Zes dagen lang 

kunt u werken en al uw arbeid verrichten, 10 maar de zevende dag is 

een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet 

werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw sla-

ven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u 

in de stad wonen. 11 Want in zes dagen heeft de HEER de hemel 

en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zeven-

de dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en 

heilig verklaard.  

12 Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u geze-

gend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u ge-

ven zal.  

13 Pleeg geen moord.  

14 Pleeg geen overspel.  
15 Steel niet.  
16 Leg over een ander geen vals getuigenis af.  
17 Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn 

vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem 

ook maar toebehoort.’ 

Lucas 15:8. 8 En als een vrouw tien drachmen heeft en er één verliest, 

steekt ze toch de lamp aan, veegt het hele huis schoon en zoekt ze 

alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft? 
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Psalm 90:1-4. 1 Een gebed van Mozes, de godsman.  

Heer, u bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht.  

2 Nog voor de bergen waren geboren,  

voor u aarde en land had gebaard –  

u bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.  

3 U doet de sterveling terugkeren tot stof  

en zegt: ‘Keer terug, mensenkind.’  

4 Duizend jaar zijn in uw ogen  

als de dag van gisteren die voorbij is,  

niet meer dan een wake in de nacht. 

Psalm 105:8. 8 Tot in eeuwigheid zal hij gedenken  

zijn belofte aan duizend geslachten, 

Romeinen 11:12-26. 12 Maar als hun overtreding al een rijke gave 

voor de wereld is en hun falen een rijke gave voor de heidenen, hoe-

veel rijker zal dan de gave zijn wanneer zij zich allen hebben bekeerd. 

13 Ik spreek nu tot degenen onder u die uit heidense volken komen. 

Zeker, ik ben een apostel voor de heidenen, maar ik schat mijn taak 

juist dáárom zo hoog 14 omdat ik hoop afgunst bij mijn volksgeno-

ten op te wekken en een deel van hen te redden. 15 Als God de we-

reld met zich heeft verzoend toen hij hen verwierp, wat zal hij dan, 

wanneer hij hen opnieuw aanvaardt, anders teweegbrengen dan hun 

opstanding uit de dood? 16 Als een klein deel van het deeg aan God 

is gewijd, is al het andere deeg het ook; als de wortel aan God is ge-

wijd, zijn de takken het ook. 17 En als nu sommige takken van de 

edele olijfboom zijn afgebroken en u, loten van een wilde olijfboom, 

tussen de overgebleven takken bent geënt en mag delen in de vrucht-

baarheid van de wortel, 18 dan moet u zich niet boven de takken 

verheffen. Als u dat doet, moet u goed bedenken dat niet u de wortel 

draagt, maar de wortel u. 19 Maar nu zult u tegenwerpen: ‘Die tak-

ken zijn toch afgebroken zodat ik geënt kon worden?’ 20 Zeker, ze 

zijn afgebroken vanwege hun ongeloof en u dankt uw plaats aan uw 

geloof. Wees daarom echter niet hoogmoedig, maar heb ontzag voor 

God: 21 als hij de oorspronkelijke takken al niet heeft gespaard, zou 
hij u dan wel sparen? 22 Houd daarom voor ogen dat God niet al-

leen goed is, maar ook streng. Hij is streng voor wie gevallen zijn, 

maar goed voor u – als u tenminste trouw blijft aan zijn goedheid, 

want anders wordt ook u afgekapt. 23 En als de Israëlieten niet vol-

harden in hun ongeloof, zullen ook zij worden geënt, want God is bij 

machte hen opnieuw te enten. 24 Immers, als u die van nature een 

tak van de wilde olijfboom bent, tegen de natuur in op de edele olijf-

boom bent geënt, hoeveel eerder zullen dan zij die er van nature bij 

horen, op die boom worden geënt!  

25 Er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil 

onthouden, omdat ik wil voorkomen dat u op uw eigen inzicht af-

gaat. Slechts een deel van Israël werd onbuigzaam, en dat alleen tot 

het moment dat alle heidenen zijn toegetreden. 26 Dan zal heel Isra-

el worden gered, zoals ook geschreven staat: ‘De redder zal uit Sion 

komen, en wentelt dan de schuld af van Jakobs nageslacht. 

 

C. Structuur (opbouw) van het boek openbaring. 

Matteüs 28:20. 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan 

alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met 

jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ 

Matteüs 5:14. 14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven 

op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 

Johannes 16:33. 33 Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij 
mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar 

houd moed: ik heb de wereld overwonnen.’ 

Lucas 18:7. 7 Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uit-

verkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wach-

ten? 

Genesis 3:15, HSV. 15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u 

en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u 

de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen. 

Romeinen 2:5. 5 Doordat u zo hardleers bent en niet tot inkeer wilt 

komen, maakt u dat de straf waartoe God u veroordeelt op de dag 

dat hij zijn rechtvaardig vonnis uitspreekt en uitvoert, alleen maar 

zwaarder wordt. 

Matteüs 12:32. 32 En iedereen die iets ten nadele van de Mensenzoon 

zegt, zal worden vergeven. Maar wie kwaadspreekt van de heilige 

Geest zal niet worden vergeven, noch in deze wereld, noch in de ko-

mende. 

Romeinen 1:18-32. 18 En vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich 

over al het kwaad en onrecht van hen die met hun onrechtvaardig-

heid de waarheid geweld aandoen. 19 Want wat een mens over God 

kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft ge-

maakt. 20 Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping 

van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en god-

delijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor 

zij te verontschuldigen zijn, 21 want hoewel ze God kennen, hebben 

ze hem niet de eer en de dank gebracht die hem toekomen. Hun 

overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is 

verduisterd. 22 Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas 23 en 
hebben ze de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor 

beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende 

dieren. 24 Daarom heeft God hen in hun lage begeerten uitgeleverd 

aan zedeloosheid, waarmee ze hun lichaam onteren. 25 Ze hebben de 

waarheid over God ingewisseld voor de leugen; ze vereren en aanbid-

den het geschapene in plaats van de schepper, die moet worden ge-

prezen tot in eeuwigheid. Amen. 26 Daarom heeft God hen uitgele-

verd aan onterende verlangens. De vrouwen hebben de natuurlijke 

omgang verruild voor de tegennatuurlijke, 27 en ook de mannen 

hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in 

hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met man-

nen; zo worden ze ervoor gestraft dat ze van God zijn afgedwaald. 

28 Omdat ze het beneden hun waardigheid achtten God te erken-

nen, heeft God hen overgeleverd aan hun eigen onbetrouwbaarheid 

en doen ze wat verwerpelijk is. 29 Ze zijn door en door onrechtvaar-

dig en boosaardig, hebzuchtig en slecht. Ze zijn door en door afgun-

stig, moordzuchtig en twistziek, doortrapt en kwaadaardig. Ze rod-

delen 30 en spreken kwaad, haten God, zijn hoogmoedig, trots en 

verwaand. Ze zijn vindingrijk in het kwaad, tonen geen ontzag voor 

hun ouders, 31 zijn kortzichtig en trouweloos, zonder liefde en on-

barmhartig. 32 En hoewel ze het vonnis van God kennen en weten 

dat mensen die dergelijke dingen doen de dood verdienen, doen ze 

dit alles toch. Sterker nog, ze juichen het zelfs toe dat anderen het 

ook doen. 

1 Johannes 5:16. 16 Als iemand zijn broeder of zuster een zonde ziet 

begaan die niet tot de dood leidt, moet hij voor hem of voor haar 

bidden en zo de zondaar het leven geven. Dit geldt wanneer er sprake 

is van een zonde die niet tot de dood leidt. Er bestaat ook zonde die 

wel tot de dood leidt. In dat geval geldt mijn aansporing om te bid-

den niet. 

1 Johannes 2:17a. 17a De wereld met haar begeerte gaat voorbij, 

Romeinen 8:37, HSV. 37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwin-

naars door Hem Die ons heeft liefgehad. 

Kolossenzen 1:13. 13 Hij heeft ons gered uit de macht van de duis-

ternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 

Filippenzen 1:23. 23 Ik word naar twee kanten getrokken: enerzijds 

verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het 

allerbeste;  

 


