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Bijbelboek Openbaring 

Samenstelling: Mw. H.J. de Jongste en Mw. M. Quist 

 

Wat is een wachtwoord? Daar kun je natuurlijk direct antwoord op 
geven. Met een wachtwoord bescherm je persoonlijke en 
belangrijke gegevens op je computer, tablet en smartphone. Weet 
je dat het Bijbelboek Openbaring ook een wachtwoord heeft? Het 
wachtwoord uit het Bijbelboek Openbaring is een zin die wel 
iedereen mag weten. Het wachtwoord is: “Ik kom haastelijk”. 
 
In Openbaring lees je ook over de eerste komst van de Heere Jezus, 
als het gaat over de stam van Juda. Denk aan deze Leeuw en Zijn 
overwinning als je gedeelten leest over het werk van de satan, zijn 
strijd en de vervolging.  
 
Denk bij het volgen van het Bijbelrooster aan woorden uit een 
gedicht van Da Costa: 
“De Leeuw, Die overmocht heeft, 
uit Jesse voortgebracht. 
Het Lam, Die ons gekocht heeft, 
 
voor onze schuld geslacht.” 
Wat is het wachtwoord uit het Bijbelboek Openbaring? Het is tot 
schrik voor de goddelozen. Tot troost voor hen die gekocht zijn met 
het bloed van het Lam, Jezus. 
 

5 december Jezus, het Begin en het Einde 
Lezen:  Openbaring 1:1-8 
Zingen:  Psalm 111:5 

➢ Wie is de Belangrijkste in het boek Openbaring? 
➢ Aan wie wordt de openbaring van Jezus Christus gegeven? 
➢ Lees vers 8: Wat is het begin van Jezus’ geschiedenis en wat is het einde? 

 
6 december Jezus, de Eerste en de Laatste 
Lezen:  Openbaring 1:9-15 
Zingen:  Psalm 111:6 

➢ Ziet Johannes de Heere Jezus echt of in een visioen? 
➢ Welke troost geeft dit aan Johannes: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste (vers 11)? 
➢ Kan dit ons nog troosten in adventstijd? 
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7 december Christus’ heerlijkheid 
Lezen:  Openbaring 1:16-19 
Zingen:  Psalm 72:11 

➢ In welke hoedanigheid (staat) openbaart Christus Zich aan Johannes? Kies uit: 
➢ In Zijn vernedering 
➢ In Zijn verhoging 
➢ In Zijn verheerlijking 
➢ Waarom denk je dat? 
➢ In welke hoedanigheid (staat) openbaarde Christus Zich bij Zijn eerste komst, Zijn geboorte? 

 
8 december De Leeuw uit de stam van Juda 
Lezen:  Openbaring 5:1-5 
Zingen:  Psalm 48:6 

➢ Hoe wordt de Heere Jezus in dit Bijbelgedeelte genoemd? 
➢ Lees ook: Genesis 49 vers 9 en 10 en Jesaja 53 vers 2. Denk dan aan de overeenkomst van 

het visioen en de komst van Jezus naar deze aarde. 
 
9 december Lofzang voor het Lam 
Lezen:  Openbaring 5:6-14 
Zingen:  Psalm 136:1 

➢ Voor Wie werd er een lofzang gezongen? 
➢ Noem dingen waarom dit lied gezongen werd (vers 9-10, 12-13). 
➢ Is dit lied voor ons ook nog belangrijk om te zingen? 

 
10 december Een Zoon geboren 
Lezen:  Openbaring 12:1-6 
Zingen:  Psalm 132:12 

➢ Wat zie je van Christus’ geboorte in vers 4 en 5? Hoe wordt Hij genoemd? 
➢ Kon de satan het Kind verslinden? Waarom wel/niet? 
➢ Is die strijd er nog steeds tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad? Vertel. 

 
11 december Het Lam overwint 
Lezen:  Openbaring 12:7-12 
Zingen:  Psalm 18:9 

➢ Hoe wordt satan in vers 10 genoemd? 
➢ Waardoor kunnen Christus’ volgelingen overwinnen (vers 11)? 

 
12 december Christus, de Koning 
Lezen:  Openbaring 11:15-19 
Zingen:  Gebed des Heeren:9 

➢ Wie heeft de Vader aangesteld om Koning te zijn over de hele wereld? 
➢ Welk lied kun je daarover zingen in adventstijd? 

 
13 december Strijd 
Lezen:  Openbaring 12:13-18 
Zingen:  Psalm 2:1 

➢ Wat lees je over strijd tussen de duivel en Christus, de Koning? 
➢ Waar is die strijd begonnen? 
➢ Vertel eens iets over dezelfde strijd in onze dagen. 
➢ Maar Wie is Overwinnaar? 
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14 december Zien en horen 
Lezen:  Openbaring 15 
Zingen:  Psalm 66:2 

➢ Johannes ziet iets dat groot en wonderlijk is. 
➢ Wat ziet hij? 
➢ Wat hoort hij? 
➢ Wat betekent het? 

 
15 december Halleluja 
Lezen:  Openbaring 19:1-10 
Zingen:  Psalm 45:1 

➢ Hoe vaak staat er halleluja in dit gedeelte en wanneer? 
➢ Lees vers 6 nog eens. Wanneer is de Koning voor de eerste keer op aarde gekomen? 
➢ Bedenk jij eens zinnen waar je ook halleluja in kan verwerken als je aan de eerste komst op 

aarde van de Koning denkt. 
 
16 december Christus verlaat de hemel 
Lezen:  Openbaring 19:11-16 
Zingen:  Psalm 68:1 

➢ Wanneer heeft Christus voor de eerste keer de hemel verlaten? 
➢ Hoe en waar kwam hij toen? 
➢ Wanneer zal Christus voor de tweede keer de hemel verlaten? 
➢ Hoe zag Johannes Hem? 

 
17 december Schrijf! 
Lezen:  Openbaring 21:1-7 
Zingen:  Psalm 17:8 

➢ Wat ziet Johannes in een visioen? 
➢ Welke opdracht krijgt Johannes (vers 5)? 
➢ Waarom zou Johannes op moeten schrijven wat hij ziet en hoort? 
➢ Wat is de boodschap voor ons? 

 
18 december De blinkende Morgenster 
Lezen:  Openbaring 22:12-21 
Zingen:  Psalm 106:26 

➢ Wie zegt in dit gedeelte: Ik ben de blinkende Morgenster? 
➢ Wanneer zie je de morgenster aan de hemel? 
➢ Uit welke familie komt de blinkende Morgenster? Zoek er eens teksten over op uit het Oude 

Testament. 
 


