Openbaring 1:10
Als u dit nog niet heeft gedaan, lees dan eerst het artikel over de ”dag des Heren” aandachtig.
Openbaring 1:10
En ik was in den geest op den dag des Heeren; en ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin
Openbaring 1:9-18
Ik, Johannes, die ook uw broeder ben, en medegenoot in de verdrukking, en in het Koninkrijk, en in de lijdzaamheid
van Jezus Christus, was op het eiland, genaamd Patmos, om het Woord Gods, en om de getuigenis van Jezus
Christus.
En ik was in den geest op den dag des Heeren; en ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin,
Zeggende: Ik ben de Alfa en de Oméga, de Eerste en de Laatste; en hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek, en
zend het aan de zeven Gemeenten, die in Azië zijn, namelijk naar Éfeze, en naar Smyrna, en naar Pérgamus, en
naar Thyatire, en naar Sardis, en naar Filidelfia, en naar Laodicéa.
En ik keerde mij om, om te zien de stem, die met mij gesproken had; en mij omgekeerd hebbende, zag ik zeven
gouden kandelaren; En in het midden van de zeven kandelaren Eén, den Zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed
met een lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden gordel; En Zijn hoofd en haar was
wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw; en Zijn ogen gelijk een vlam vuurs; En Zijn voeten waren blinkend koper
gelijk, en gloeiden als in een oven; en Zijn stem als een stem van vele wateren.
En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand; en uit Zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn
aangezicht was, gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten; en Hij
legde Zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste; En Die leef, en Ik ben
dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des doods.
Gaat Openbaring 1:10 over een zondag?
Gezien het lijstje met teksten over de dag des Heren is dat zeer onwaarschijnlijk.
Bovendien: Als het evangelie van Johannes en het boek Openbaring in dezelfde tijd en door dezelfde persoon
zijn geschreven, waarom gebruikt die persoon in zijn evangelie consequent de term “eerste dag der week” voor
de zondag en in het boek Openbaring plotseling de term “dag des Heren” voor dezelfde dag? Volstrekt
onlogisch.
Ook komt de zondagsviering in het Nieuwe Testament niet voor en heeft Jezus ons op het hart gedrukt, dat er
geen jota of tittel van de wet zal veranderen, (Matthéüs 5:17-48).
Jezus heeft ons voorgeleefd om de sabbat op de zevende dag der week te heiligen.
Het is bovendien zeer onwaarschijnlijk, dat Johannes alle visioenen van het boek Openbaring in één keer zou
hebben ontvangen.
De tekst in Openbaring 1:10 over de dag des Heren gaat, gezien de omringende teksten, meer over de
toekomstige dag des oordeels en de dingen, die in verband daarmee gebeuren, dan dat het gerechtvaardigd
zou zijn te veronderstellen, dat de dag des Heren hier, in afwijking tot de overige teksten over de dag des
Heren, plotseling een sabbat of een zondag zou betekenen.
Dat de Rooms-katholieke Kerk in de tweede eeuw de term “dag des Heren” voor de eerste dag der week heeft
ingevoerd, wil natuurlijk niet zeggen, dat deze betekenis al gold in nieuwtestamentische tijden.
Extra informatie uit deze tekst:
Openbaring 4:1-3 Statenvertaling
Na dezen zag ik, en ziet, een deur was geopend in den hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, als van
een bazuin, met mij sprekende, zeide: Kom hier op, en Ik zal u tonen, hetgeen na dezen geschieden moet. En
terstond werd ik in de geest; en zie, er was een troon in de hemel, en er zat Een op den troon. En Die daarop
zat, was in het aanzien den steen Jaspis en Sardius gelijk; en een regenboog was rondom den troon, in het
aanzien der steen Smaragd gelijk.

