96. Een stem en een visioen
Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Openbaring 1:18.




Stel je voor dat je een buitenaards wezen ontmoet! Hoe ziet hij eruit? Hoe zou hij jou
omschrijven op het ruimteschip? Kan jij hem helpen om uit te leggen wie jij bent als persoon,
maar ook hoe jij eruit ziet en wat je draagt?
Wat zeg je als de dat buitenaardse wezen je vraagt over Jezus? Kun je Hem omschrijven?
Denk na over alles wat je weet over Jezus en leg het zo simpel mogelijk uit aan je
buitenaardse bezoeker.
Hoe kun je normaal iemand vertellen over Jezus? Aan wie zou je dat willen doen? Of zou je
iemand uit willen nodigen om mee te gaan naar de kerk? Praat erover met je vader of moeder.

Lees verder…
Wat er aan vooraf ging…
Johannes was zo’n tachtig jaar oud toen hij het boek Openbaring schreef. Hij leefde op het eiland
Patmos, dat aan de kust ligt van Turkije. In de tijd van het Romeinse Rijk werden christenen overal
vervolgd vanwege hun geloof. God gaf Johannes visioenen om de gelovigen te bemoedigen. God
wilde hun laten zien dat Hij de macht heeft: Jezus is de Koning van alle koningen. Hier schreef
Johannes over zijn ontmoeting met de opgestane Jezus.
Lees nu samen Openbaring 1:9-20.

Wat er daarna gebeurde…
Er staan veel bijzondere symbolen in Openbaring. Met de lampenstandaards in Johannes’ visioen
worden de zeven gemeentes aan wie hij schrijft bedoeld. Met de sterren worden de engelen die over
de gemeenten waken bedoeld. Jezus vertelde Johannes dat hij niet bang hoefde te zijn –Hij leeft voor
altijd.

Ontdek de Bijbel
Beantwoord samen de vragen op pagina 126 van de ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’.

Bijbelse woorden toegelicht
Openbaring Dit boek was een bericht van God aan de alle kerken en gemeentes. Johannes
zag het als het ware als een film voor zijn ogen afspelen. Johannes naderde het einde van zijn
leven, dat was rond het jaar 80 na Christus. Het was niet tof om christen te zijn –ze konden je
doden omdat je in Jezus geloofde. Johannes voor straf naar het eiland gestuurd, hij mocht
daar nooit meer weg. Op een dag, toen hij God aanbad, liet Jezus hem een visioen zien van

de hemel en de toekomst. Hij schreef het op om de christenen, die het moeilijk hadden, een
hart onder de riem te steken.
Johannes De apostel schreef aan de zeven kerken in het huidige Turkije. Hij schreef op wat
hij begreep van de vreemde beelden die God hem gaf. Het waren woorden van hoop voor
volgelingen van jezus, die leden omdat ze in Hem geloofden.
Jezus is de eerste en de laatste Hij bestaat al vanaf het allereerste begin (van vóór de
schepping) en zal blijven bestaan voor altijd.
Jezus overwon de dood Jezus’ dood was niet het einde. Hij leeft en woont in de hemel, maar
Hij is ook bij ons, door de heilige Geest. We kunnen naar Hem luisteren door de Bijbel en we
kunnen met Hem praten in gebed. We hoeven niet bang te zijn. Jezus is altijd bij ons.

Probeer het uit
Het verhaal van alles.
Alles is van God. Hij maakte alles en toen Hij dat deed, was het helemaal volmaakt. Het was niet
tweedehands, gewoontjes, niet saai – de schepping was perfect! Het is volmaakt in de hemel en op
elke plek waar God regeert. Zo is het bedoeld.
Vind jij de wereld vandaag nog zo volmaakt als Gods schepping van toen?
God wil alles weer net zo perfect als toen maken. Toen Jezus naar de aarde kwam, kondigde Hij aan:
‘Het koninkrijk van God is hier’. Waar Jezus ook kwam, Hij deed wat God wilde, zodat God kon
regeren op die plaats. Jezus maakte zieke mensen beter, liet stormen zwijgen, gaf hongerige mensen
te eten, wekte doden op en spoorde mensen aan om eerlijk, liefdevol en echt te zijn – precies zoals
God wil.
Toen Jezus stierf en weer opstond, liet Hij zien dat het mogelijk was om alles te veranderen door zijn
pure goedheid, zelfs de dood. Jezus daagt ons uit om voor Gods koninkrijk te werken en om zijn
woord te verspreiden. Dan is het nog maar een kwestie van tijd voordat Gods koninkrijk komt.
Miljoenen mensen over heel de wereld leven voor het koninkrijk. Gods krachtige heilige Geest helpt
hen. Doe jij al mee?

Praten met God
Weet je, je hoeft niet altijd tegen God te praten. Je kunt ook naar Hem luisteren. Zoek een rustig plekje
op; of geniet van de natuur; of luister naar muziek.

