
Aanbidding met het Woord 

Openbaring 1:17-18 (en 19) 
17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei 

tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste,  
18 en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik 

heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.. 

(19 Schrijf nu op wat u hebt gezien, en wat is, en wat hierna zal geschieden.) 

en toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten 

• De impact van Jezus zien in Zijn glorie en schoonheid, 

• Wat doet dit met ons vlees, onze natuurlijk mens, 

o Geen zelf-leven kan standhouden als Hij verschijnt 

o Hem zien is de sleutel voor het sterven aan onszelf 

o Aan het einde komen van onze eigen kracht. God zoekt de nederige, verbrokene,  

o Roemen in zwakheid 

• Jezus zien zoals je Hem nog niet kende 

• De fragiliteit van ons menselijk gestel tegenover Zijn goddelijke majesteit 

Exodus 33:18,20 18 Toen zei Mozes: Toon mij toch Uw heerlijkheid! 20 Hij zei verder: U zou Mijn 

aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan Mij zien en in leven blijven. 

Daniël 10:5-19 Ik sloeg mijn ogen op en zag, en zie, er was een Man, gekleed in linnen, Zijn heupen 

omgord met het fijne goud uit Ufaz. 6 Zijn lichaam was als turkoois, Zijn gezicht als het uiterlijk van de 

bliksem, Zijn ogen als vuurfakkels, Zijn armen en Zijn voeten als de glans van gepolijst koper en het 

geluid van Zijn woorden als het geluid van een menigte. 8 Ik echter, ik bleef alleen achter. Toen ik dat 

grote visioen zag, bleef er in mij geen kracht over. Mijn gezonde uitstraling werd aan mij veranderd in 

verval en ik had geen kracht meer over. 9 Toen hoorde ik het geluid van Zijn woorden. En toen ik het 

geluid van Zijn woorden hoorde, viel ík in een diepe slaap op mijn gezicht, en met mijn gezicht op de 

grond. 10 En zie, een hand raakte mij aan en maakte dat ik bevend op mijn handen en knieën 

steunde…  
18 Toen raakte Hij Die het uiterlijk had als van een mens, mij opnieuw aan en Hij versterkte mij. 19 Hij 

zei: Wees niet bevreesd, zeer gewenste man! Vrede zij u. Wees sterk, ja, wees sterk… 

Mattheüs 17:1-8 En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes, zijn broer, met Zich mee 

en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. 2 En Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd; 

Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden wit als het licht…  

Lukas 9:32 Petrus en zij die bij hem waren, waren bevangen door slaap… 

5 … zie, een lichtende wolk overschaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk zei: Dit is Mijn geliefde 

Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem! 6 En toen de discipelen dit hoorden, wierpen 

zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. 7 En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan 

en zei: Sta op en wees niet bevreesd. 8 Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus 

alleen. 

Jesaja 6:1-13 In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven 

troon, en de zomen van Zijn gewaad vulden de tempel… 5 Toen zei ik: Wee mij, want ik verga! Ik ben 

immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen 

hebben namelijk de Koning, de HEERE van de legermachten, gezien… 9 Toen zei Hij: Ga en zeg tegen 

dit volk…  

  



Ezechiël 1:26-2:2 ... En daarboven, op wat op een troon leek, was iets wat leek op een mens... Het 

was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de HEERE. Toen ik dat zag, wierp ik mij 

met mijn gezicht ter aarde, en ik hoorde de stem van Iemand Die sprak. 2:1 Hij zei tegen mij: 

Mensenkind, ga op uw voeten staan, en Ik zal met u spreken. 2 Terwijl Hij tot mij sprak, kwam de 

Geest in mij. Hij deed mij op mijn voeten staan en ik luisterde naar Hem Die tot mij sprak. 

• Wie kan bestaan, blijven staan in Zijn aanwezigheid, als Hij verschijnt? 

• Shock me now, not then…  

Maleachi 3:2 Maar wie zal de dag van Zijn komst verdragen? Wie zal bij Zijn verschijning  

standhouden? Want Hij is als vuur van een edelsmid, en als zeep van de blekers. 

Lukas 21:36 Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die 

gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen. 

Openbaring 6:17 Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven? 

En toen ik Hem zag… 

Mattheüs 5:8 Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. 

Hebreeën 12:14 Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. 

Hebreeën 12:2 terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.  

2 Korinthe 3:18 Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel 

aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot 

heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt. 

Openbaring 3:18 … En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. 

… viel ik als dood aan Zijn voeten… 

… en Hij zei tegen mij: Wees niet bevreesd… (om te sterven) Ik ben (ook) dood geweest en zie 

Ik ben levend tot in alle eeuwigheid… en Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de 

dood zelf. 

Filippenzen 3:10-11 opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap 

met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word, 11 om hoe dan ook te komen tot de 

opstanding van de doden. 

Johannes 12:24-25 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, 

blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. 25 Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, 

en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. 

Mattheüs 10:34-39 Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet 

gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard… 38 En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij 

navolgt, is Mij niet waard. 39 Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille 

van Mij, zal het vinden.  

Mattheüs 16:21-26 Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij naar Jeruzalem 

moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de 

schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt… 24 Toen 

zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, 

zijn kruis opnemen en Mij volgen. 25 Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; 

maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden. 



Lukas 17:33 Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal 

het behouden. 

2 Korinthe 4:7-11 7 Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende 

kracht van God zou zijn en niet uit ons… 10 Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het 

lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. 11 Want wij die leven, 

worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus' wil, opdat ook het leven van Jezus 

openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. 

2 Korinthe 5:15 En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden 

leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is. 

Romeinen 6:4-11 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus 

uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden 

wandelen. 5 Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan 

zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding… 8 Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven 

wij dat wij ook met Hem zullen leven. 9 Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, 

niet meer sterft. De dood heerst niet meer over Hem… 11. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood 

voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. 

Efeze 4:22 namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde 

gaat door de misleidende begeerten, 

Kolossenzen 3:1-12 3 want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God… 5 Dood 

dan uw leden die op de aarde zijn… 9 … aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, 
10 en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld 

van Hem Die hem geschapen heeft. 

Kolossenzen 2:12 U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent 

opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt. 

Galaten 3:27 Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. 

… en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij… 

Zijn rechterhand 

• Spreekt van verkiezing, voorkeur, aanneming en bestemming 

Genesis 48:13-20 13 Daarna nam Jozef hen beiden: Efraïm aan zijn rechterhand – voor Israël was dat 

links – en Manasse aan zijn linkerhand – voor Israël was dat rechts. Zo liet hij hen dichter bij hem 

komen. 14 Maar Israël stak zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Efraïm, hoewel deze de 

jongste was, en hij legde zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij kruiste zijn handen, hoewel 

Manasse de eerstgeborene was. 17 Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van 

Efraïm legde, was dat kwalijk in zijn ogen. Daarom greep hij de hand van zijn vader om die te 

verleggen van het hoofd van Efraïm naar het hoofd van Manasse. 18 Jozef zei tegen zijn vader: Niet 

zó, mijn vader, want dit is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. 19 Maar zijn vader 

weigerde het en zei: Ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Ook hij zal tot een volk worden, ook hij zal 

aanzien krijgen; maar toch zal zijn jongste broer meer aanzien krijgen dan hij, en zijn nageslacht zal 

tot een grote menigte van volken worden.20 … Zo plaatste hij Efraïm vóór Manasse. 

• Hand van kracht en macht, die Hand doet machtige daden! De hand van verlossing 

Exodus 15:1-18 6 Uw rechterhand, HEERE, was heerlijk in macht; Uw rechterhand, HEERE, 

verpletterde de vijand… 12 U strekte Uw rechterhand uit, en de aarde verzwolg hen. 



Psalm 18:36 Ook hebt U mij het schild van Uw heil gegeven, Uw rechterhand heeft mij ondersteund, 

Uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt. 

Psalm 20:7 Nu weet ik dat de HEERE Zijn gezalfde verlost! Hij zal hem verhoren uit Zijn heilige hemel, 

met machtige daden van heil door Zijn rechterhand. 

Psalm 44:4 Want zij hebben het land niet door hun zwaard in bezit genomen en hún arm heeft hun 

geen verlossing gegeven, maar Uw rechterhand, Uw arm en het licht van Uw aangezicht, omdat U 

hun goedgezind was. 

Psalm 48:11 Zoals Uw Naam is, o God, zo is Uw roem, tot aan de einden der aarde; Uw rechterhand 

is vol gerechtigheid. 

Psalm 60:7 opdat Uw beminden gered worden. Verlos door Uw rechterhand en antwoord ons. 

Psalm 98:1 Zing voor de HEERE een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan; Zijn rechterhand en 

Zijn heilige arm hebben Hem heil gebracht. 

Psalm 118:5-26 14 De HEERE is mijn kracht en mijn psalm, want Hij is mij tot heil geweest. 15 In de 

tenten van de rechtvaardigen klinkt luide vreugdezang, een lied van verlossing: De rechterhand van 

de HEERE doet krachtige daden, 16 de rechterhand van de HEERE is hoogverheven, de rechterhand 

van de HEERE doet krachtige daden. 17 Ik zal niet sterven maar leven, en ik zal de werken van de 

HEERE vertellen. 18 De HEERE heeft mij wel zwaar gestraft, maar aan de dood heeft Hij mij niet 

overgegeven. 

Jesaja 41:10 Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik 

sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt. 

Jesaja 48:12-13 12 Luister naar Mij, Jakob, Israël, Mijn geroepene: Ik ben Dezelfde, Ik ben de Eerste, 

ook ben Ik de Laatste. 13 Ook heeft Mijn hand de aarde gegrondvest, en Mijn rechterhand heeft de 

hemel uitgespannen. Roep Ik ze, dan staan ze er tezamen. 

… en Hij zei… 

• De Heer spreekt persoonlijk. Wat zegt Hij tegen jou, tegen mij in mijn worstelingen, in mijn 

proces van sterven aan mezelf? Spreek Uw woorden Heer, die Zijn leven en dagelijks brood! 

Johannes 6:67-68 Jezus dan zei tegen de twaalf: Wilt u ook niet weggaan? 68 Simon Petrus dan 

antwoordde Hem: Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven.  

Deuteronomium 8:3 Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het manna eten, dat u 

niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van 

brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEERE komt. 

Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, 18 en de Levende, en Ik ben dood 

geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het 

rijk van de dood en van de dood zelf. 

Wees niet bevreesd…  

• Hij geeft ons reden om onbevreesd te zijn vanwege wat volgt. Hij is de Eerste Hij is de laatste, 

Hij is de levende, die levend zal maken! 

  



… Ik ben de Eerste en de Laatste 

• Waarom is dit het eerste wat Jezus zegt… wees niet bevreesd… Ik ben de Eerste en Ik ben de 

Laatste… Waarom Heer? 

• In Jesaja 44: volkomen heerschappij en soevereiniteit van JaHWeH, Hij is de Levende Ware 

God! 

• Hij is het begin van de schepping en Hij voltooid de schepping in haar bestemming 

• Met Hem is het plan van God begonnen en met Hem zal het plan eindigen 

Jesaja 44:2-8 Zo zegt de HEERE, uw Maker en uw Formeerder van de moederschoot af, Die u helpt: 

Wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob, Jesjurun, die Ik verkozen heb. 3 Want Ik zal water gieten op 

het dorstige en stromen op het droge. Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw 

nakomelingen… 6 Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, zijn Verlosser, de HEERE van de 

legermachten: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, en buiten Mij is er geen God. 7 En wie kan, zoals 

Ik, roepen, het bekendmaken en het voor Mij uiteenzetten, sinds Ik een eeuwig volk een plaats 

gegeven heb? En laten zij de toekomstige dingen, dat wat komen zal, hun bekendmaken. 8 Wees niet 

angstig en wees niet bevreesd. Heb Ik het u van toen af niet doen horen en bekendgemaakt? Want u 

bent Mijn getuigen: is er ook een God buiten Mij? Er ís geen andere rots, Ik ken er geen. 

Openbaring 22:12-14 En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals 

zijn werk zal zijn. 13 Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste. 
14 Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat 

zij door de poorten de stad mogen binnengaan. 

Openbaring 3:14 En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen, de 

getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van Gods schepping 

Johannes 1:1-3 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Dit 

was in het begin bij God. 3 Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen 

ding gemaakt dat gemaakt is. 

Kolossenzen 1:15-18 Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de 

schepping. 16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, 

die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn 

door Hem en voor Hem geschapen. 17 En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door 

Hem. 18 En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de 

Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. 

…Ik ben de Levende… 

Johannes 5:24-29 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij 

gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood 

overgegaan in het leven. 25 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu dat de doden de stem 

van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven. 26 Want zoals de Vader het 

leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in Zichzelf; 27 en Hij 

heeft Hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat Hij de Zoon des mensen is. 28 Verwonder 

u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, 29 en zij 

zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het 

kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis. 



Johannes 6:27-59 35 En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist 

geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben… 40 En dit is de wil van Hem 

Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal 

hem doen opstaan op de laatste dag… 51 Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; 

als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, 

dat Ik geven zal voor het leven van de wereld… 57 Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik 

leef door de Vader, zo zal ook wie Mij eet, leven door Mij. 

1 Korinthe 15:45 Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levend 

wezen, de laatste Adam tot een levendmakende Geest. 

1 Johannes 5:11-13 En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; 

en dit leven is in Zijn Zoon. 12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, 

heeft het leven niet. 13 Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van 

God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van 

God. 

Romeinen 1:4 Wat de Geest van heiliging betreft, is met kracht bewezen dat Hij de Zoon van God is, 

door Zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere. 

Handelingen 17:30-31 God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu 

overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, 31 en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, 

waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. 

Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan. 


